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تقـديــم

ت�صكل	رحلة	الكتاب	العربي	املطبوع	حًدا	فا�صاًل	وبارًزا	يف	تاريخ	الطباعة	العربية،	فمنذ	

ظهور	املخطوط	العربي	يف	القرون	الأوىل	من	الهجرة،	وقد	ا�صتطاع	اأن	يهيمن	علی	معطيات	

ُن�صخ،	وُن�صر،	 اأو	خمطوط	 اأول	كتاب	 اأو	املخطوطات،	فلقد	كان	 ن�صخ	وتداول	حركة	الكتب	

وُوزع	باملعنی	احلديث	للكلمة،	هو	القراآن	الكرمي،	ثم	تتابعت	الكتب	من	بعده	تتناول	علوم	

الفقه،	واحلديث،	والتف�صري،	والطب،	والفلك،	واجلرب،	والريا�صيات،..	الخ.		

ا�صتطاع	امل�صلمون	فيما	بعد	اأن	يطوروا	اأ�صلوب	ن�صخ	خمطوطاتهم	اأو	كتبهم،	خا�صة	بعد	

التو�صل	اإىل	تقنية	ت�صنيع	الورق،	والتي	عرفوها	من	ال�صينيني،	وقد	ا�صتطاع	امل�صلمون	اأن	يطبعوا	

بع�س	الكتب	يف	الع�صر	العبا�صي	با�صتخدام	القوالب	اخل�صبية،	حيث	عرث	يف	م�صر	علی	بع�س	

هذه	القوالب.	

تفعيل	 جوتنربج	 ا�صتطاع	 حتی	 اأوروبا،	 اإىل	 الورق	 دخول	 علی	 طويل	 وقت	 مي�س	 مل	

	عاًما،	 الطباعة	بالأحرف	املعدنية	املنف�صلة،	وهو	اخرتاع	تو�صل	اإليه	الكوريون	قبله	بحوايل	

لكن	جوتنربج	هو	الذي	فّعل	هذا	الخرتاع،	وا�صتخدمه	يف	الأغرا�س	التجارية.	

تقــديــم

73
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تقـديــم

ومن	مفارقات	القدر	اأن	يكون	اأول	مطبوع	عربي	يف	الع�صر	احلديث	من	اإنتاج	الأوروبيني،	

عام	 يف	 ن�صر	 عربي-اإ�صباين«،	 »قامو�س	 هو	 الكتاب	 هذا	 كان	 امل�صلمني.	 اأو	 العرب	 ولي�س	

تاأ�صي�س	 ذلك	 بعد	 تواىل	 ثم	 اإ�صبانيا.	 يف	 امل�صلمني	 العرب	 تن�صري	 حماولة	 بق�صد	 م،	

انت�صرت	بعدها	يف	كل	من	 اأوىل	تلك	املطابع،	وقد	 اإيطاليا	 اأوروبا،	وت�صهد	 العربية	يف	 املطابع	

فرن�صا،	واأملانيا،	وهولندا،	ثم	اإجنلرتا.			

م،	 ظهر	فن	الطباعة	يف	الوطن	العربي	يف	القرن	ال�صابع	ع�صر،	وبالتحديد	يف	عام	

يف	لبنان	مع	اإن�صاء	املطبعة	املارونية،	والتي	اأ�صدرت	يف	ذلك	العام	الإجنيل	بحروف	�صريانية،	

م،	 وكر�صونية.	اأما	اأوىل	املطابع	التي	طبعت	كتًبا	باحلرف	العربي	فكانت	يف	حلب	يف	عام	

ثم	تبعتها	مطابع	اأخرى	يف	لبنان.

وقد	عرفت	م�صر	منذ	وقت	مبكر	فن	الطباعة،	لكن	تاأ�ص�صت	اأول	مطبعة	ر�صمية	يف	م�صر	يف	

م،	وهي	مطبعة	بولق،	والتي	اأ�صبحت	ُتعرف	الآن	با�صم	 عهد	حممد	علي	با�صا	يف	عام	

ا	يف	تاريخ	م�صر	احلديث	واملعا�صر	 الهيئة	العامة	للمطابع	الأمريية.	لعبت	مطبعة	بولق	دوًرا	مهمًّ

حيث	عملت	علی	ت�صجيع	حركة	تاأليف	ون�صر	الكتاب	العربي	املطبوع.	وقد	متيزت	مطبوعات	

بولق	بتناولها	للعديد	من	جوانب	العلم،	واملعرفة،	�صواء	ال�صرعية،	اأو	العملية	من	طب	وفنون	

ع�صكرية،	...	الخ.	ومن	هنا	ن�صتطيع	اأن	نقول	بال	اأدنی	�صك	اأو	مبالغة	اإن	اإن�صاء	مطبعة	بولق،	

اأو	املطبعة	الأمريية،	اأو	مطبعة	�صاحب	ال�صعادة	كان	ول	يزال	اأحد	اأهم	واأعظم	اإجنازات	حممد	

ا	واأعمها	
ً
علي	با�صا	خالل	م�صريته	الإ�صالحية،	بل	ن�صتطيع	اأن	نقول	دون	حتفظ	اإنها	الأكرث	اأثر

فائدة	علی	حتديث	فكر	وثقافة	ال�صعب	امل�صري.	فقد	منحت	الثقافة	امل�صرية	علی	طول	تاريخها	

1505

1610

1706

1822
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تقـديــم

الريادة	لهذا	الوطن	علی	امل�صتويني	العربي	والدويل.	فالقدرة	علی	حتديث	املنظومة	الثقافية،	

ا	بل	 ا،	واجتماعيًّ ا،	واقت�صاديًّ هي	ال�صرط	الأ�صا�صي	لتحديث	املجتمع	يف	�صتی	جمالته	�صيا�صيًّ

ا	اأي�ًصا،	حيث	يرتبط	التجدد	والتحديث	يف	املجتمعات	–بالدرجة	الأوىل-	بالتحول	 وع�صكريًّ
يف	املفاهيم	التي	متنع	اأو	حتول	دون	هذا	التجدد،	فاملجتمعات	يف	ممار�صتها	احلياتية	متثل	ثقافتها،	

وهي	التي	تنظم	حياتها	وحتميها،	وتنتج	اأدوات	الواقع	يف	جمتمعاتها.	وبعبارة	اأخرى،	ي�صعب	

اإجناز	اأي	حتديث	اأو	جتديد	حقيقي	بتجاهل	ثقافة	املجتمع	اأو	القفز	عليها،	فقد	اآمن	واأدرك	حممد	

علي	با�صا	هذا	املبداأ	من	ما	يزيد	علی	قرنني	من	الزمان	فجاء	اإن�صائه	ملطبعة	بولق.

والثقافية،	 الفكرية،	 ومعتقداته	 اأفكاره	 اإي�صال	 يف	 علي	 حممد	 املطبعة	 هذه	 �صاعدت	

والقت�صادية	اإىل	اأبناء	ال�صعب	امل�صري،	الذي	كان	ل	يعرف	�صيًئا	عن	�صيا�صات	احلكام	وامللوك	

اإل	من	خالل	النداءات	التي	تلقی	يف	الأ�صواق.	فقد	جاء	العدد	الأول	من	الوقائع	امل�صرية،	

والتي	طبعت	يف	مطبعة	بولق،	ليخربنا	كيف	اأن	حممد	علي	كان	موؤمًنا	باإيجاد	و�صيلة	ات�صال	

بينه	وبني	ال�صعب	امل�صري،	يطلعهم	علی	اإجنازاته	واأهم	متطلبات	م�صريته	التحديثية.	فخالل	

	عاًما،	احتلت	املطبعة	مكانتها	كاأداة	فعالة	يف	 �صنوات	عمرها،	التي	بلغت	ما	يزيد	علی	

ن�صر	الإ�صدارات	املختلفة	من	كتب،	وقوانني،	ولوائح،	و�صحف،	وم�صتندات	حكومية.

من	 اأزمات	 بعدة	 تاريخها	 من	 فرتات	 يف	 مرت	 قد	 املطبعة	 اأن	 نذكر	 اأن	 املن�صف	 ومن	

با�صا	ر�صدي	يف	 اإىل	عبد	الرحمن	 اإغالقها	يف	عهد	الوايل	حممد	�صعيد،	ثم	منحها	 اأ�صهرها	

ع�صره،	ثم	�صمها	اإىل	الدائرة	ال�صنية	يف	عهد	اخلديوي	اإ�صماعيل،	اإىل	اأن	ا�صتقرت	يف	كنف	

احلكومة	امل�صرية	يف	عهد	اخلديوي	توفيق.	لكنه	علی	اجلانب	الآخر	كانت	وما	زالت	يف	معظم	

فرتاتها	قوية	فتية	�صاهدة	علی	اأحداث	ع�صرها	مبا	ت�صدره	من	مطبوعات.	

185
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تقـديــم

ويتعر�س	هذا	الكتاب	لدرا�صة	وحتليل	العنا�صر	املكونة	للكتاب	العربي،	وكيفية	�صناعته،	

ثم	يتناول	درا�صة	ببليوجرافية	لأوائل	املطبوعات	امل�صرية،	وهي	تلك	التي	�صدرت	عن	مطبعة	

بولق،	حيث	يتطرق	الكتاب	لكيفية	كتابة	�صفحة	العنوان،	واملقدمة،	وتاريخ	الطبع،	وتطور	

هذه	العنا�صر	حتی	و�صولها	اإىل	ال�صكل	احلايل.

ثم	يذكر	اأثر	الطباعة	يف	النمو	الثقايف	واملعريف	للمجتمع	امل�صري	يف	القرن	التا�صع	ع�صر،	

اأن	ن�صتكمل	هذه	الدرا�صة	يف	موؤلف	لحق	يتناول	الكتاب	 اأمل	 وهي	فرتة	الدرا�صة،	علی	

العربي	املطبوع	من	مطبعة	بولق	وحتی	الع�صر	الرقمي.

امل�ؤلفان 	

خالد عزب – اأحمد من�ص�ر  

�لإ�سكندرية  �إبريل    2008

K 
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مقدمة

ميكننا القول  دون اأي مبالغة  اإن كل ما و�صل اإليه اإن�صان الع�صر احلديث من تقدم، 

كان  فاإذا  الطباعة؛  لفن  معرفته  اإىل  الأ�صا�س  يف  يعود  اإمنا  ح�صارة  من  به  ينعم  ما  وكل 

الكتاب يعد حافظ الإجنازات الإن�صانية؛ فالطباعة هي �صبب وجود الكتاب، وهي �صبب 

تاأثريه الفاعل يف تاريخ الب�صرية، لأن ن�صخة واحدة من الكتاب ل تقوم مبا يقوم به عدد من 

الن�صخ، وكلمـا زاد هذا العدد زاد تاأثري الكتاب وزادت فائدته اأي�ًصا، مما يربز جهًدا كبرًيا 

لن يذهب �ُصدى حني يجرى البحث يف مو�صوع واحد مرتني؛ وبذلك ي�صتطيع الالحق 

اأن يبني على اأ�صا�س و�صعه ال�صابق، فت�صري احلياة ُقدًما.

فال يجادل اأحد الآن يف اأن الطباعة هي التقنية الأكرث فاعلية يف تاريخ الإن�صانية، والتي 

مل يتو�صل الإن�صان اإىل ما مياثلها يف اأهميتها، وفى وظيفتها التي تتخطى اجلانب التقني 

ومن  والقت�صادية،  الفكرية  التحولت  يف  وافر  بق�صط  ت�صهم  حيث  اأخرى  جوانب  اإىل 

اأنها متثل  ها على ال�صواء، كما  ها وغربيِّ ثمَّ الجتماعية التي عرفتها كل املجتمعات �صرقيِّ

اأوىل مبادرات النفتاح العاملي من خالل �صهولة انتقال الكت�صافات والعلوم احلديثة من 

الثقافات والأفكار الدينية.

الف�صل الأول

 الإرها�صات املبكرة لفن الطباعة يف العامل

الف�صل الأول
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اهتدى الإن�صان بفطرته اإىل اأن �صريه على الرمال يرتك عالمات متاثل باطن قدمه، واأنه كلما 

و�صع يده يف الطني ثم قيامه بطبعها على احلائط ينتج عن ذلك �صورة طبق الأ�صل لباطن كفه.

ومن هنا جاءت املالحظات الأوىل لالآثار التي تنتج عن ال�صغط ب�صئ بارز اأو ال�صغط 

على �صطح لني، حيث تعطي �صورة معكو�صة ملا يحمله هذا ال�صطح.

ن�صاأة الطباعة يف ال�صني

يقوم  الن�صخ، حيث  اأ�صا�ًصا على  الكتاب وتداوله تعتمد  لن�صر  املتبعة  الو�صيلة  كانت 

وجمهوًدا  وقًتا  تتطلب  الن�صخ  عملية  وكانت  باليد،  املخطوط  حمتويات  بن�صخ  النا�صخ 

اأثناء النقل، واإمكانية التحريف يف الن�س الأ�صلي  كبريين، بالإ�صافة اإىل كرثة الأخطاء 

للمخطوط، كما كانت املخطوطات التي حتتوى على �صور ور�صوم تو�صيحية متثل م�صكلة 

ا لختالف النا�صخ.
ً
كربى حيث يختلف �صكلها من ن�صخة لأخرى نظر

ر له اأن يحيا حتى اليوم هو  وكما كان لل�صينيني الف�صل يف اخرتاع و�صيط كتابى ُقدِّ

الورق؛ كان لهم اأي�ًصا عظيم الف�صل يف بزوغ فكرة الطباعة وا�صتخدامها، فعلى الرغم من 

يت�صن  فاإنه مل  الأختام،  �صناعة  احلجرية يف  القوالب  ا�صتخدمت  القدمية  احل�صارات  اأن 

لأ�صحاب هذه احل�صارات العريقة ا�صتخدامها يف �صورة اأخرى خمتلفة عن طبيعة عملها 

اأخذوا هذه  فقد  ال�صينيون  اأما  الر�صمية(.  والوثائق  و»املعاهدات«  ال�صكوك  )اخلتم على 

الفكرة وطوروا ا�صتخدامها فظهر لديهم نوعان من الأختام، اأحدهما خامت حمدب اخلط 

فاإنه يح�صل على �صورة وا�صحة بخط  املرء اخلامت املحدب،  ا�صتعمل  واإذا  والآخر مقعر، 

اأ�صود واأر�صية بي�صاء، اإل اأن اخلامت )القالب احلجرى(، كان �صغرًيا عموًما، لذلك فاملقاطع 

ال�صينية املنقو�صة عليه كانت حمدودة.

اإل اأن هذه الفكرة كانت حجر الأ�صا�س لتطور فكرة الطباعة بوا�صطة الألواح اخل�صبية، 

)1(

ومن ثم الطباعة ب�صكلها املتعارف عليه واخرتاع جوتنربج فيما بعد.

الف�صل الأول
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كانت الطباعة بوا�صطة الألواح احلجرية يف ال�صني تطبع حروفها بطريقة الدلك، وظهر 

ويفر�صونه  ومبلاًل  رقيًقا  ورًقا  ياأخذون  النا�س  كان  امليالدي، حيث  الرابع  القرن  ذلك يف 

على اللوحات احلجرية، ثم يدلكون الورق على نحو متنا�صق بفر�صة ليلت�صق الورق على 

اللوحات احلجرية، ولأن اخلطوط املحفورة على اللوحات احلجرية مقعرة، فقد كان الورق 

الأ�صود  احلرب  بطبقة من  ي�صبغونه  كانوا  ثم  اأي�ًصا،  ا 
ً
مقعر ي�صري  دلكه  بعد  عليها  املفرو�س 

فاإذا به  مبطرقة م�صنوعة من زغب احلرير، وبعد جتفيفه قلياًل كانوا يرفعونه عن اللوحات، 

الطباعة  باعتبارها  الدلك  طريقة  اأ�ص�صت  وبذلك  �صوداء،  واأر�صية  بي�صاء  مبقاطع  مطبوع 

)2(

البدائية، واأ�صبحت قاعدة لخرتاع الطباعة.

الطباعة بوا�صطة الألواح اخل�صبية

الألواح  فظهرت  باخل�صب،  احلجر  ا�صتبدل  حيث  املادي،  الو�صيط  تغري  الوقت  مبرور 

اأو القوالب اخل�صبية التي ا�صتخدمت يف الطباعة، فاإذا اأراد الطابع طباعة ن�صخ كثرية من 

خمطوط ما، فكل ما عليه فعله هو جتهيز اللوح اخل�صبي وت�صوية �صطحه وتنعيمه، ثم حفر 

الن�س املراد طباعته ولكن بطريقة معكو�صة حتى يظهر ب�صكل �صحيح على الورق.

اأ�صرتي  بني  ما  الفرتة  اإىل  ال�صينية  الطباعة  طراأ على  الذي  التطور  هذا  تاريخ  ويرجع 

القرن  من  الأول  الن�صف  اإىل  ال�صاد�س  القرن  من  الثاين  الن�صف  من  اأي  وتانغ،  �صوى 

اخل�صبية  القوالب  بوا�صطة  الطباعة  اخرتاع  اإىل  ال�صينيون  تو�صل  فقد  امليالدي،  ال�صابع 

تو�صل  وبذلك  احلفر،  �صعبة  ال�صالبة،  �صديدة  الوزن،  ثقيلة  احلجرية  القوالب  من  بدًل 

)3(

ال�صينيون اإىل الطباعة بالألواح اخل�صبية وهي من اأقدم طرق الطباعة يف العامل.

جتهيز الألواح اخل�صبية للطباعة

ويتم ذلك على عدة مراحل هي:

الكلمات  عليها  تكتب  رقيقة  اأوراق  بها  وتل�صق  األواح  اإىل  الأخ�صاب  تق�صيم  يتم   -

ال�صينية مقلوبة.
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- يحفر على اللوح اخل�صبي ما كتب على الورق املل�صق به بخط بارز.

- عند الطبع يتم �صبغ اللوح اخل�صبي املحفور باحلرب الأ�صود.

- يتم و�صع الورقة البي�صاء وتفر�س فر�ًصا جيًدا بفر�صاة نظيفة.

- يتم رفع الورق عن اللوح فيتم بذلك طبع �صفحة من الكتاب، ثم جتلد ال�صفحات 

ن كتابًا. مًعا حتى ُتكوِّ

البوذية وانت�صار الطباعة بالألواح اخل�صبية

مل مي�ِس وقت طويل على اخرتاع الطباعة بالألواح اخل�صبية حتى ا�صتخدمها البوذيون 

الآن  املوجودة  املطبوعات  واأقدم  والر�صوم،  واملخطوطات،  البوذية،  املقد�صة  الكتب  لطبع 

التي طبعت بالألواح اخل�صبية املحفورة يف ال�صني هي »جني قانغ جينغ«، وهو الكتاب 

هذا  طبع  وقد  قان�صو،  مبقاطعة  »دونهوانغ«  يف  موقاو  كهف  يف  املكت�صف  البوذي  املقد�س 

الكتاب يف عام 868م، وهو مكون من �صبع اأوراق مطبوعة مت�صلة، طوله حوايل خم�صة 

اأمتار، وكان هـذا الكتـاب قـد اكت�صفه ال�صري اأورل �صتني يف عام 1907م، يف مغارة الألف 

بوذي )�صكل 1(، حيث تعود ق�صة اكت�صاف هذه املغارة اإىل راهب من الطائفة الطاوية، 

لأحد  ترميمه  واأثناء  الكهوف،  هذه  اأحد  لرتميم  1900م  عام  يف  املال  من  مبلًغا  ر�صد 

ا من الأحجار بل مت بناوؤه من الطوب  الر�صومات اجلدارية اكت�صف اأن احلائط مل يكن مبنيًّ

اللنب، وا�صتطاع اأن يكت�صف اأن هذا اجلدار ما هو اإل مدخل اأو بوابة لإحدى الغرف التي 

كانت مليئة بلفائف املخطوطات.

وال�صينية،  والإيرانية،  التبتية،  مثل:  عديدة  بلغات  املخطوطات  هذه  حررت  وقد 

القدمي  العهد  من  خمتارات  بع�س  وكذلك  والإيجور،  وال�صوجديانية،  وال�صن�صكريتية، 

الكتاب  با�صم  املعروف  املا�صية«  »�صوترا  كتاب  كان  املخطوطات  هذه  بني  ومن  بالعربية، 

املقد�س البوذي.
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وقـد متيز بدقـة النحت، وجـودة الطبع، وزهـاء الألوان، وتنا�صق الكلمات، ممـا يوؤكـد 

)4(

ا يف ذلك الوقت. اأن الطباعة بالألواح اخل�صبية املحفورة بلغت م�صتواها العايل ن�صبيًّ

وهذه الن�صخة النادرة حمفوظة اليوم يف املكتبة الربيطانية يف لندن، وي�صود اعتقاد باأن 

هذا الكتاب الذي طبع بطريقة الألواح اخل�صبية مل يكن الأول من نوعه بل اإن ال�صينيني 

طبعوا قبله كتًبا كثرية.

الطباعة تطوًرا عظيًما، وكان عدد  1279م( تطورت  اأ�صرة �صونغ )960م -  وفى عهد 

البالد كثرًيا جًدا، ومل تكن  اأنحاء  املحفورة يف  بالألواح اخل�صبية  املطبوعة  الكتب  اأنواع 

الكتب املقد�صة وحدها هي التي حت�صل على اهتمام احلكومة ودعم طباعتها، بل حظيت 

الكتب العامة بنف�س الهتمام، فقد بلغ عدد اأنواع الكتب املطبوعة اأكرث من 700 نوع، 

)�صكل 1( ر�صم لأقدم املطبوعات ال�صينية املوجودة يف العامل )جني قانغ جينغ( املطبوع بالألواح 

اخل�صبية من عهد اأ�صرة تانغ.
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تاو يف  الن�صيط فنك  ال�صينى  الوزير  برز  نوًعا ما، وقد  اأنيق وم�صتوى عال  ومتيزت بخط 

القرن العا�صر امليالدي )932م - 953م(، حيث قرر اإ�صدار طبعة حمققة ملوؤلفات الكّتاب 

بوا�صطة  الطباعة  تطور  مرحلة يف  اأهم  ال�صني  بداأت يف  وهكذا  الت�صعة؛  الكال�صيكيني 

القوالب اخل�صبية، وذاعت �صهرة فنك تاو ب�صبب هذا امل�صروع الكبري اإىل حد اأن التواريخ 

القدمية ربطت اخرتاع الطباعة با�صمه.

اأما ال�صبب الذي دفع الوزير لتبني هذا امل�صروع، فيدور حول حمور اأقلق الكثري من 

ال�صابقني على عهده ويتمثل يف اأن ن�صو�س الكال�صيكيني املن�صوخة باليد كانت تنتقل 

يف البالد يف روايات خمتلفة »دون اأن تكون بينها اأية رواية �صحيحة«، وحني �صاهد الوزير 

الكتب املطبوعة بوا�صطة القوالب اخل�صبية اأمر على الفور اأن تنجز طبعة حمققة لن�صو�س 

»الأكادميية  املوجودين يف  اأف�صل اخلرباء  ت�صع جلان من  و�صكل  الت�صعة،  الكال�صيكيني 

اإىل  الطبعة املحققة، وبالإ�صافة  اإحدى وع�صرين �صنة لإجناز هذه  الذين عملوا  القومية« 

هذا فقد اأمر الوزير فنك تاو بتجنيد اأف�صل اخلطاطني والفنانني لإعداد الألواح اخل�صبية 

الالزمة للطباعة، كما ُعني على راأ�س هذا امل�صروع مدير الأكادميية القومية.

ال�صني،  يف  الطباعة  تطور  يف  كثرًيا  اأّثر  حيث  كربى  اأهمية  امل�صروع  لهذا  كان  لقد 

جوتنربج  باخرتاع  الأهمية  ناحية  من  يقارن  اأن  ميكن  الخرتاع  هذا  فاإن  وعليه 

تاو ففنك  كبرًيا،  كان  وجوتنربج  تاو  بني  الفرق  اأن  اإل  اأوروبا،  يف  الكتب  وطباعة 

 

مثل  ي�صهم  مل  اأنه  كما  املذكورة،  للطبعة  التقني  الإعداد  يف  مبا�صر  ب�صكل  يعمل  مل 

جوتنربج يف تطوير التقنية الطباعية.

تقنية  ا�صتخدام  اإىل  الطباعة  ل  حوَّ لأنه  عظيًما  كان  تاو  فنك  ف�صل  فاإن  ذلك  ومع 

ا لبداية ازدهار الطباعة بهذه الطريقة يف ال�صني خالل 
ً
القوالب اخل�صبية، مما كان يعد موؤ�صر

عهد اأ�صرة �صونغ، واعترب اأكرب م�صروع طباعي يف ال�صني خالل ذلك الوقت والذي متثل 

5048 كرا�صة،  Tripitika يف  »تريبيتيكا«  البوذي  اإ�صدار الن�س الكامل للكتاب  يف 
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تقـدر بـ)130 األف �صفحـة(، وقـد طبـع حـينئـذ يف مدينـة ت�صينــغ تـو خـالل الأعوام 

)972م - 983م(، ومن امل�صروعات الطباعية البارزة، طباعة ال�صور الدينية البوذية باأعداد 

كبرية وب�صهولة، وبهذا م�صي البوذيون اإىل اإعادة اإنتاج �صور لل�صخو�س البوذية ال�صغرية، 

نهاية  اإىل  ترجع  و�صلتنا  التي  املطبوعة  ال�صور  واأقدم  بالآلف،  اآلية  تكون  تكاد  وب�صورة 

القرن ال�صابع اأو خالل الن�صف الأول من القرن الثامن.

اخرتاع احلروف املتحركة

فى الفرتة من 1041م - 1048م، وهي اأعوام ت�صينغ ىل الثمانية الأوىل لالإمرباطور )رن 

ت�صونغ من عهد اأ�صرة �صونغ ال�صمالية(، كان يف ال�صني نحات ا�صمه بي �صنغ )�صكل2(، 

املتحركة(، وبذلك  املطبعية  باحلروف  الطباعة )الطباعة  اأكرث تقدًما يف  اإىل طريقة  تو�صل 

)5( 

ُفتحت �صفحة جديدة يف تاريخ الطباعة على يد بي �صنغ.

اإىل �صنع مكعبات م�صتطيلة من ال�صل�صال، وبعد متام جتفيفها  وترجع فكرة بي �صنغ 

ا  ُيحفر على كل قطعة منها مقطع اأو حرف �صينى، ثم ُيحرق، وبذلك ي�صبح حرًفا مطبعيًّ

متحرًكا. وكانت تو�صع هذه احلروف ح�صب تبويب نطق الكلمات ال�صينية وتل�صق بها 

احلروف  تختار  التن�صيد  وعند  خ�صبية،  من�صدة  على  تو�صع  ثم  اإ�صارات،  عليها  اأوراق 

املطلوبة ح�صب حاجة امل�صمون، ثم ت�صف احلروف املطبعية على �صفيحة حديدية ذات 

اإطار، مفرو�صة براتينج القلفونية، وال�صمع، والرماد الورقى، ثم تو�صع ال�صفيحة فوق النار 

لت�صخينها حتى يذوب راتينج القلفونية وال�صمع، وبالتايل ت�صغط احلروف امل�صفوفة من 

فوق بلوح م�صتو من اأجل ت�صوية احلروف، وبعد التربيد تظهر احلروف وال�صفيحة مت�صلة، 

وهكذا يتم اإعداد لوح من احلروف املتحركة للطبع، وميكن طبع الكتاب بعد طالئه بحرب 

اأ�صود متاًما، ومن اأجل زيادة �صرعة الطبع، اأعد بي �صنغ �صفيحتني حديديتني )�صكل3( 

فبينما ي�صتعمل اللوح الأول للطبع، كان يجرى تن�صيد احلروف على اللوح الثاين جاهًزا 
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للطبع، وهكذا يجرى عمل الطبع وتن�صيد احلروف، وبعد الطبع تو�صع ال�صفيحة فوق النار 

املرة  القلفونية وال�صمع، ثم تفك احلروف لال�صتعمال يف  راتينج  لت�صخينها حتى يذوب 

)6( 

التالية.

ومن هنا �صكلت الطباعة باحلروف املطبعية املتحركة التي اخرتعها بي �صنغ، جمموعة 

وتن�صيدها  احلروف  �صنع  وهي  املتحركة،  املطبعية  باحلروف  الطباعة  عمليات  من  كاملة 

والطبع بها، لذلك فهي تعترب اخرتاًعا 

مهًما.

الوقت  يف  وفرت  الطريقة  وهذه 

لطباعة  الفر�صة  واأتاحت  واملجهود 

عدد كبري من الكتب ب�صرعة كبرية، 

هذه  ذكر  وورد  جيدة،  وبنوعية 

يف  �صنغ  بي  اخرتعها  التي  الطريقة 

منغ�صي«  يف  حتريرى  »حديث  كتاب 

يف  ال�صهري  العامل   ، كوه  �صن  ملوؤلفه 

 - ال�صمالية )960م  �صونغ  اأ�صرة  عهد 

1127م(.

)�صكل 2( متثال بي �صنغ... خمرتع احلروف املطبعية 

املتحركة يف عهد اأ�صرة �صونغ.
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)�صكل 3( �صفحة حديدية للحروف املطبعية املتحركة ال�صل�صالية، من اخرتاع بي �صنغ.

وفى نهاية القرن الثالث ع�صر امليالدي، اخرتع وانغ ت�صن طبع الكتب باحلروف املطبعية 

املتحركة اخل�صبية، وبذلك عالج النق�س يف ت�صقق احلروف املطبعية املتحركة ال�صل�صالية 

ب�صهولة وفى امت�صا�س احلرب ب�صعوبة.

وترجع بداية هذا الخرتاع اإىل عامى )1297م - 1298م( حيث ا�صتخدم وانغ ت�صن 

جمموعة من احلروف املطبعية املتحركة اخل�صبية، وطبع »�صجالت تاريخ حمافظة جينغدة« 

التي بلغ عدد املقاطع ال�صينية فيها اأكرث من 60 األف مقطع، وطبعت 600 ن�صخة منها يف 

اأقل من �صهر، ومل يكتف وانغ ت�صن باخرتاع احلروف املطبعية املتحركة اخل�صبية فح�صب، 

بل حدد موا�صفاتها و�صنع اأي�ًصا م�صف احلروف على �صكل عجلة دوارة، وعند تن�صيد 
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احلروف ميكن للعامل اأن يختار احلروف املطلوبة جال�ًصا عن طريق اإدارة العجلة، مما خفف 

عنه �صدة عمل التن�صيد.

وقام ت�صن بت�صجيل طريقة �صنع احلروف املتحركة اخل�صبية، وعمليات اختيار احلروف، 

املتحركة  املطبعية  باحلروف  الكتب  طبع  »طريقة  بعنوان  كتاب  بها يف  والطبع  وتن�صيدها 

اخل�صبية«، وهو اأقدم كتاب حول الطباعة باحلروف املطبعية املتحركة اخل�صبية يف العامل.

الق�صديرية،  املتحركة  املطبعية  احلروف  ال�صينيون  ا�صتخدم  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 

والنحا�صية، والر�صا�صية يف الطبع بعد القرن الرابع ع�صر، ثم انتقلت الطباعة ال�صينية اإىل 

)7( 

البلدان املجاورة يف كوريا، واليابان، ثم اإىل م�صر واأوروبا غربًا.

ن�صاأة الطباعة يف كوريا

اأ�صا�صي يف تطور الثقافة والعلم يف كوريا �صواء خالل الع�صر القدمي  كان لل�صني دور 

اأو خالل الع�صر الو�صيط، وقد اأخذ الكوريون من ال�صينيني النظام الإيدوجرافى للكتابة 

بل اإنهم اأخذوا اللغة اأي�ًصا، اإذ بقوا ملدة طويلة ي�صتعملون اللغة ال�صينية يف تدوين كتبهم 

الأدبية والدينية، وفى نهاية القرن الرابع امليالدي جاءت من ال�صني اأي�ًصا الديانة اجلديدة 

البوذية التي اأثرت ب�صكل حا�صم يف تطور الثقافة الروحية، والكتابة، والطباعة يف كوريا، 

ومن هنا ُيعتقد اأن الكوريني تعلموا فن الطباعة من ال�صينيني.

وُنفذت  القدمي،  الع�صر  اإىل  تعود  كوريا  طبعت يف  التي  الن�صو�س  اأقدم  فاإن  ولذلك 

حينئذ بالطريقة التي اخرتعها ال�صينيون، وطبعوا بها كتبهم املقد�صة، اأي الطباعة بوا�صطة 

الكتاب  بروز طباعة  اأثرت يف  التقنية قد  اأن هذه  القوالب احلجرية، وي�صيع العتقاد هنا 

اأن هذه التقنية قد اكت�صفها ال�صينيون ثم نقلها  اأي�ًصا  بوا�صطة القوالب اخل�صبية، ويعتقد 

ن�س  اكت�صاف  ال�صنوات الأخرية مت  اأنه يف  اإل  الثقافية،  التاأثريات  الكوريون كغريها من 

مطبوع يف كوريا بوا�صطة القوالب اخل�صبية.
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يف عـام 1966م اكت�صف يف معبد بولفوك  �صـا، بالقرب من العا�صمة الكورية القدمية 

كيونغ يو، اأقدم ن�س مطبوع بوا�صطة القوالب اخل�صبية معروف يف العامل حتى الآن، وهو 

 ،)4 )�صكل  �صوترا«  »دهاراين  اأو  �صوترا«  مريبها�صا  »فيمال  البوذي  الكتـاب  عن  عـبارة 

من  انتقل  ثم  704م  �صنة  يف  ال�صينية  اإىل  ال�صن�صكريتية  اللغة  من  ترجمته  متت  الذي 

بناء  من  النتهاء  مت  تقدير، حني  اأقل  على  751م  �صنة  طبع يف  كوريا حيث  اإىل  ال�صني 

 التي حفظ فيها الن�س املذكور، وطبع هذا الن�س على �صكل لفافة من الورق 
)8(

»الأ�صطبة«

ل يتجاوز عر�صها 6.5 �صم بينما الطول الأ�صلي لها ي�صل اإىل 7 اأمتار، وهي اليوم حمفوظة 

يف  ال�صينيني  �صبقوا  الكوريني  اأن  اخلرباء  بع�س  ويعتقد  �صيول،  يف  الوطنى  املتحف  يف 

ا لأنه مل يكت�صف حتى اليوم يف ال�صني اأي ن�س مطبوع 
ً
الطباعة بالقوالب اخل�صبية نظر

بالقوالب اخل�صبية يعود اإىل ذلك الوقت.

للميالد  العا�صر واحلادي ع�صر  القرنني  تطوًرا كبرًيا خالل  الطباعة يف كوريا  �صهدت 

ر�صمية  جامعة  كوريا  يف  حينئذ  تاأ�ص�صت  فقد  البالد،  يف  للتعليم  الكبري  للتطور  نتيجة 

ومدار�س كثرية خا�صة، ولأجل هذه اجلامعة واملدار�س فقد كانت الكتب تطبع يف املكتبة 

لزدياد  ا 
ً
ونظر الأديرة،  يف  غالًبا  الدينية  الكتب  طبع  يتولون  الرهبان  كان  بينما  امللكية، 

الطلب والإنتاج الكبري للكتب فقد تطورت اأي�ًصا جتارة الكتب �صواء يف كوريا اأو يف ال�صني 

واليابان.

)�صكل 4( اأقدم مطبوع فى العامل بالقالب اخل�صبى.
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ن�صخة  لــه  ير�صل  اأن  ال�صينى  الإمرباطور  من  الكورى  امللك  طلب  989م  �صنة  فى 

كـاملـة مـن جمموعــة املوؤلفـات البوذيــة »تريبيتيــكا « )�صكل 5(، وخــالل �صنـوات 

اخل�صبية  القوالب  لإجناز  دونغ  هون  امللك  من  باأمر  العمل  جرى  1014م(   - )1011م 

هذا  اإجناز  فاإن  امل�صادر  بع�س  وح�صب  املجموعة،  لهذه  الكورية  الطبعة  لإ�صدار  الالزمة 

العمل ا�صتمر ع�صرين �صنة.

)�صكل 5( الرتيبيتيكا الكورية: وهي حوايل 80 األف لوح خ�صبى، ا�صتخدمت يف الأ�صل لطباعة 

التعاليم البوذية، وي�صكل جمموع هذه الألواح ما يقدر بـ 6.791 كتابًا مطبوًعا، ويقدر عدد احلروف بها 

52.382.960حرًفا، وا�صتغرقت 16 عاًما حلفرها، وقد مت اإدراج الرتيبيتيكا كوريانا �صمن قائمة اليون�صكو 
للرتاث الثقايف العاملى منذ عام 1995م، ويعود ا�صم تريبيتيكا رمبا اإىل كلمة Pitaka ـ بيتاكا مبعنى 

»ال�صلة« اأي ال�صلة التى كان يحمل فيها �صعف النخيل لتدوين الن�صو�س عليه.
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لقد ا�صتمر الكوريون مدة طويلة يف طباعة الكتب بوا�صطة القوالب اخل�صبية، اإل اأنهم 

ا مهًما على تقنية الطباعة منذ القرن الثالث ع�صر امليالدي، بحيث احتلوا 
ً
اأدخلوا تطوير

املركز الأول يف العامل يف هذا املجال، حيث طبعوا الكتب بحروف متحركة من املعدن 

بدًل من اخل�صب، وهكذا فقد اأ�صهم الكوريون ب�صكل جوهرى يف تطور التقنية الطباعية.

اأي  ميون«  يونغ  »�صانغ  هو  املتحركة  املعدنية  الأحرف  بوا�صطة  طبع  كتاب  اأقدم  ويعد 

كتاب  طبع  قبل  اأي  1377م  �صنة  طبع  الذي  زن«  الراهب  تعاليم  من  اأدبية  »مقتطفات 

ا« جلوتنربج فى عام 1450م وقد قام اليون�صكو فى عام 2004 بو�صع 
ً
»اإجنيل الـ 42 �صطر

هذا الكتاب يف قائمة �ِصجل ذاكرة العامل. ومعظم الكتب التي طبعت يف كوريا بوا�صطة 

هذه الطريقة كانت ذات طابع اإداري، ثم تاأتي بعدها املوؤلفات الكونفو�صيو�صية، واأعمال 

الأدباء الكال�صيكيني، واملوؤلفات الطبية والعلمية.... الخ. )�صكل 6(

)�صكل6( اأقدم كتاب مطبوع بالأحرف املنف�صلة ويعود لعام 1377م

الف�صل الأول



26

تعر�صت الطباعة الكورية اإىل �صربة قوية خالل احلكم الياباين للبالد يف الفرتة من 

فاإن  لذلك  املعدنية،  الأحرف  معظم  بتدمري  اليابانيون  قام  حني  1598م،  اإىل  1592م 
الكوريني عادوا بعد الن�صحاب الياباين اإىل الطباعة بالقوالب اخل�صبية رغبة منهم يف بعث 

الن�صاط الطباعي باأ�صرع وقت.

ولهذا يظـل دور الكوريـني يف تاريـخ الطباعة مهًما وفعاًل، فقد كـانوا هـم اأول من ا�صتعمل 

الطـباعة بوا�صـطة القـوالب اخلـ�صبيـة، كـما كـانـوا اأول مـن فكر يف طبع الكـتب بوا�صـطة 

الأحـرف املعـدنيـة املتحـركـة، وبالإ�صافة اإىل هـذا، فاإنه ل ي�صتبعد اأن يكـون اكت�صـافهم 

الأخـري قـد اأثـر يف تطـور الطـباعـة يف اأوروبـــا، ومـع اأنـه ليـ�س لدينـا بعـد مـا يثبـت 

 معرفـة جـوتنـربج بتقـنيـة الطـباعـة الكـوريــة اإل اأن البـاحـثني يف ال�صـنوات الأخـرية

 
)9(

ل ي�صـتبعـدون اأن يكـون خـرب اكت�صـاف هـذه التقنيـة و�صـل عـرب طـريـق احلـريــر

اإىل الق�صطنطينية اأوًل ثـم اإلـى اأوروبــا الغـربيـــة.

ن�صاأة الطباعة يف اليابان

الرابع  القرنني  فخالل  ال�صينية،  للثقافة  قوي  تاأثري  ظل  يف  اليابانية  الثقافة  تطورت 

ال�صني  من  البوذية  تغلغلت  بينما  ال�صينية،  الكتابة  اليابانيون  تبني  امليالديني  واخلام�س 

خالل القرن ال�صاد�س امليالدي، و�صاد التاأثري ال�صينى ب�صكل خا�س خالل الفرتة النارية 

)10( 

)710م - 784م(.

وفى تلك الفرتة اأ�صبحت البوذية هي القوة الدينية وال�صيا�صية الرئي�صية للبالد، وكان 

منجزات  وطنهم  اإىل  اليابانيون  فحمل  للدرا�صة،  ال�صني  اإىل  يذهبون  اليابانيون  الطالب 

الثقافة ال�صينية.

وفى الوقت ذاته كان عدد كبري من املب�صرين ال�صينيني يذهبون اإىل العا�صمة اليابانية 

هوؤلء  كل  كان  وقد  العا�صمة،  حياة  يف  كبرًيا  تاأثرًيا  هناك  ميار�صون  كانوا  حيث  »نار«، 
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يحملون معهم اإىل اليابان الكتب ال�صينية، وبالتحديد الكتب الدينية يف الدرجة الأوىل، 

ا 
ً
ثم الكتب الطبية والأدبية، وبذلك نقلوا تقنية الطباعة بوا�صطة القوالب اخل�صبية. ونظر

بطباعة  اأنف�صهم  يقوموا هم  اأن  اليابانيون يف  ال�صينيني فقد فكر  تقليد  الكامنة يف  للرغبة 

القوالب اخل�صبية.

يف  البوذيني  الرهبان  قــبل  مـن  قـوي  تاأثـري  وجـود  التـجــاه  هـذا  عـلى  و�صاعـد 

»نار«،  للعا�صمة  والدينية  الثقافية  احلياة  يف  وخا�صة  اليابان،  يف  احلياة  جوانب  خمتلف 

للديانة  املتحم�صني  كبار  من  كانوا  الوقت  ذلك  يف  اليابانيني  احلكام  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

متقطع  ب�صكل  حكمت  التي  �صهوتوكو  الإمرباطورة  عهد  يف  وهكذا  )البوذية(  اجلديدة 

خالل الفرتة من 748م اإىل 769م، جند م�صروًعا عظيًما للطباعة، فقد اأمرت الإمرباطورة 

يعلق على كل واحدة ن�س  واأن   �صغرية من اخل�صب 
)11(

»باغودة« مليون  بت�صييد  حينئذ 

بوذي مطبوع. وكان الأمر يتعلق اأ�صا�ًصا مبقاطع من الكتاب البوذي »هياكمانتو دهاراين«  

اأي دهاراين ذات املليون باغودة  يف اللغة ال�صن�صكريتية بالكتابة ال�صينية.

وانتهى طبع هذه الن�صو�س يف �صنة 770م، اأي بعد وفاة الإمرباطورة، ثم وزعت على 

املعابد البوذية يف كل اأرجاء اليابان، حيث و�صعت يف �صورة م�صغرة من الباغودة، ومازالت 

هناك جمموعة من املعابد التي تعود اإىل نف�س الفرتة، تقطع اأي �صك يف اأن هذه الن�صو�س 

)12( 

قد طبعت يف تلك الفرتة.

للمـرة  تـم  لأنـه  الطباعـة  لتـاريـخ  بالن�صبة  كـبرية  اأهميـة  ذا  امل�صـروع  هـذا  يعـترب 

القوالب  من  بدًل  النحا�صية  القوالب  بوا�صطة  الـورق  علـى  الن�صو�س  ن�صـخ  الأولـى  

بالقوالب  باأن ال�صبب الرئي�صى يف عدم اهتمام اليابانيني بطبع الكتب  اخل�صبية، ويعتقد 

اخل�صبية يكمن يف اأن الكـتابــة كـانت حم�صـورة فقـط يف دائـرة �صيقـة مـن املتعـلـمني 

يف البالط الإمرباطورى وبني رجال الدين.

من بني اأهم م�صروعات الطباعة يف املعابد البوذية كان طباعة كتاب »�صوترا العظيمة 

احلكيمة« خالل القرن الثالث ع�صر يف 600 �صفحة، ومتيزت الطائفة البوذية بن�صاطها يف 
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هذا املجال، وهي الطائفة التي جاءت اإىل اليابان من ال�صني يف بداية القرن الثالث ع�صر. 

اليابان بطباعة القوامي�س، واملوؤلفات الأدبية،  اأول من بداأ يف  اأع�صاء هذه الطائفة  وكان 

والأعمال الأخرى غري الدينية.

اإل اأن اأكرث هذه الكتب اختفى خالل احلروب الأهلية يف القرنني اخلام�س وال�صاد�س 

ع�صر، ولكن مع نهاية القرن ال�صاد�س ع�صر اكت�صبت الطباعة يف اليابان دفعة جديدة من 

التطور جاءت من اأوروبا وكوريا.

الف�صل الأول
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�صرعان الذي  التكنولوجى  للتقدم  نتيجة  الغربية  اأوروبا  يف  الطباعة   قامت 

ما جتاوز اأهدافه الأوىل لُيحدث حتولت هائلة يف ح�صارة مكتملة املعامل، كما يرجع جناح 

الطباعة اإىل ازدياد الطلب يف املجتمعات الأوروبية على الن�صو�س املكتوبة.

ا وا�صًحا منذ القرن احلادي ع�صر؛ وذلك ملواكبة 
ً
واحلقيقة اأن فائدة الكتابة �صارت اأمر

الن�صاط التجارى املتزايد واحلركة الثقافية املتنامية، اإىل جانب منو املدن الكبرية وال�صغرية. 

لقد ت�صافرت هذه العوامل جمتمعة يف ازدياد الطلب على الكتب والوثائق املت�صلة باأمور 

اليومية  حياته  ت�صريف  يف  املجتمع  بال  ت�صغل  اأ�صبحت  الكتابة  اإن  بل  العملية،  احلياة 

 لذلك برزت يف اأوروبا م�صكلة تلبية الطلبات املتزايدة 
)13(

بداية من القرن الثالث ع�صر،

على الكتاب مع تزايد عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة يف املدن واجلامعات، وحني اأثار 

اأمثال هذه املوؤلفات،  اكت�صاف املخطوطات اهتمام املتعلمني زاد بدوره من الطلب على 

كما اأ�صبح الكتاب ب�صكل عام �صلعة مطلوبة واأخذ ميار�س دوًرا كبرًيا اأهم بكثري باملقارنة 

مع الوقت الذي كان فيه عدد املهتمني بالكتاب قلياًل ن�صبًيا.

ولهذا كان الأمر يحتاج اإىل حل م�صاألتني اأ�صا�صيتني: الأوىل هي اإيجاد مادة جديدة 

ل�صرعة  تكنولوجى  حل  عن  البحث  يف  تنح�صر  الثانية  كانت  بينما  للكتابة،  ورخي�صة 

الف�صل الثانى

الطباعة فى اأوروبا

)البداية احلقيقية لفن الطباعة احلديثة(
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الناحية  من  اأجنز  قد  احلل  كان  فقد  الأوىل  بامل�صاألة  يتعلق  وفيما  الواحد.  الكتاب  ن�صخ 

التكنولوجية بعد اأن انتقل اإنتاج الورق من البلدان الإ�صالمية اإىل اأوروبا.

هنا  الورق  يلعب  اأن  ال�صعب  من  كان  فقد  ا  ن�صبيًّ الورق حمدوًدا  اإنتاج  مادام  ولكن 

بكميات  ُينتج  اأخذ  الورق  اأن  اإل  للكتابة،  كمادة  ق 
َّ
الر ا�صتعمال  ينهى  واأن  اأكرب  دوًرا 

بحيث ع�صر،  اخلام�س  القرن  خالل  وخا�صة  ع�صر،  الرابع  القرن  نهاية  منذ   كبرية 

ن�صخ  �صرعة  وهي  الأخرى،  امل�صاألة  اأما  واأ�صخم،  اأكرب  لإنتاج  عقبة  ميثل  الورق  يعد  مل 

القرن اخلام�س ع�صر على يد  اأخرًيا يف منت�صف  ُحلَّت  ب�صكل ميكانيكى، فقد  الكتاب 

الأملاين يوهان�س جوتنربج.

الف�صل الثاين



31

الكتب املطبوعة بالقوالب اخل�صبية يف م�صر

فى نهاية القرن التا�صع ع�صر اكت�صفت بالقرب من الفيوم ن�صو�س 

اخل�صبية  بالقوالب  الطباعة  بوا�صطة  اإنتاجها  مت  كتابًا  حوايل خم�صني 

- 1350م، وكانت هذه الكتب جميعها دون  خالل �صنوات 900م 

ا�صتثناء مكتوبة باللغة العربية وتتناول مو�صوعات دينية، واأكرثها الآن 

حمفوظ يف املكتبة الوطنية يف فيينا  وجزء منها موزع يف بقية املكتبات 

الأوروبية، ولي�س من ال�صهل هنا تف�صري ظهور هذه الكتب املطبوعة يف 

اإطار ح�صارة كانت ترف�س طبع الكتب الدينية بو�صائل ميكانيكية.

الذي  ال�صعب،  قبل  الكتب كان من  اإنتاج هذه  باأن  هنا  ويعتقد 

كان يعتقد بالقوة املوؤثرة للكلمة املطبوعة، والذي مل يكن ميلك القدرة 

)14(

على �صراء املخطوطات باأ�صعارها العالية يف اأ�صواق الوراقني.

هكذا ميكن اأن يقال اإن الأمر يف م�صر كما يف اأوروبا لحًقا يتعلق 

باأن  العتقاد  ال�صعب  ومن  الفقرية،  لل�صرائح  الدوىل  الثقايف  بالإنتاج 

اإنتاج الكتب على هذا النحو كان مب�صاعدة اأو مباركة رجال الدين، وهم 

الذين يتخذون موقًفا �صارًما من طبع الكتب املقد�صة. وهناك من يعتقد 

باأن مثل هذه الكتب قد طبعت يف البالد العربية والإ�صالمية الأخرى، 

ولي�س فقط يف م�صر، ولكن مناخ م�صر اجلاف هو الذي �صاعد على 

)15(

حفظ الن�صو�س التي وجدت.

الف�صل الثاين
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�لكتب �ملطبوعة بالكتل �خل�شبية يف �أوروبا

عرفت اأوروبا الطباعة بالكتل اخل�صبية قبل اخرتاع الطباعة باحلروف املتحركة باأكرث من 

ن�صف قرن، وُا�صتخدمت اأول ما ا�صتخدمت يف طباعة القما�س، وقد و�صلتنا قطعة قما�س يرجح 

اأن تاريخها �صنة 1435م، وفى بداية الن�صف الثاين من القرن الع�صرين اكت�صفت كتلة خ�صب 

كانت ت�صتخدم يف الطباعة يف برجانديا وكان حجمها 24×91/2 بو�صة وهو حجم اأكرب من 

مقا�س اأي ورق كان معروًفا اآنذاك، ورمبا كانت معدة ل�صتخدامها يف طباعة القما�س، وعلى هذه 

الكتلة �صورة تخطيطية لعملية ال�صلب، وثالثة جنود، وجزء من ال�صليب، ويبدو اأن هذه الكتلة 

)16(

واحدة من عدة كتل معدة لإنتاج �صور على ورق اأو على قما�س لعملية �صلب امل�صيح.

دينية ذات خطوط  �صور  عبارة عن  اخل�صبية  الكتل  الأوىل ل�صتخدام  ال�صور  كانت 

امل�صيح  ت�صتخدم لطبع �صور  النا�س، كما كانت  اأثناء وعظهم  الوعاظ  ي�صتخدمها  ب�صيطة 

والقدي�صني لتوزيعها على النا�س الذين يرتادون الكنائ�س واملزارات الدينية، ثم تطور الأمر 

بعد ذلك اإىل طباعة مطويات ذات �صور واأي�ًصا كلمات وجمل ب�صيطة، وتطور فن الكتل 

الكتل  »كتب  با�صم  الكتب  تلك  عرفت  وقد  باأكملها،  لطباعة كتب  ذلك  بعد  اخل�صبية 

اخل�صبية«، وكان معظم كتب الكتل اخل�صبية هذه تطبع على ورق وبحرب �صائل، ومل تكن 

هوام�س تلك الكتب تت�صاوى ب�صبب عدم ال�صيطرة التامة على اإنتاج تلك الكتل.

ويذكر املوؤرخون الثقاة اأن كتب الكتل اخل�صبية الباكرة ظهرت يف حدود �صنة 1450م يف 

هولندا ودول الراين الأ�صفل، ورغم اأن الطباعة بالكتل اخل�صبية هذه قد �صبقت الطباعة باحلروف 

املتحركة اإل اأنها ا�صتمرت كما �صرنى فيما بعدها بزمان طويل، وقد و�صلتنا مناذج من كتب 

الكتل اخل�صبية املطبوعة يف مطابع احلروف املتحركة وبحرب اأ�صود ومطبوعة من الناحيتني.

كانت كتب الكتل اخل�صبية عبارة عن ن�صخ من ال�صور التي كانت موجودة بالفعل يف 

املخطوطات وكانت عملية طباعتها عملية بدائية، ورمبا كانت املر�صومة بخط اليد اأف�صل منها 

كثرًيا، وكانت ال�صور يف الأعم الأغلب عبارة عن خطوط ب�صيطة دون تظليل اأو باحلد الأدنى من 

الظالل، وعلى الرغم من ذلك فقد و�صلتنا كتب ذات �صور رائعة وجذابة تنم عن فن اأ�صيل.
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باأعداد كبرية  اإنتاجها  لقيت كتب الكتل اخل�صبية امل�صورة رواًجا واإقباًل كبرًيا وكان 

على يد فنانني حمرتفني �صواء داخل الأديرة اأو خارجها، وعلى الرغم من اأن بع�س تلك 

الكتب كان يطبع بكميات كبرية من الن�صخ اإل اأن ما و�صلنا منها كان قلياًل للغاية.

ويق�صم نورمان بنز كتب الكتل اخل�صبية هذه اإىل ثالث فئات رئي�صية هي:

كتب ت�صتمل على ال�صور والن�س مًعا يف ال�صفحة نف�صها، واإن كانت ال�صورة ت�صغل  1- 

اجلزء الأكرب من ال�صفحة.

كتب ت�صتمل على ال�صورة يف �صفحة وحدها والن�س وحده يف ال�صفحة املقابلة. 2- 

كتب ل ت�صم اإل الن�س فقط دون �صور م�صاحبة. 3- 

ولعل اإجنيل الفقراء الذي مل ُيْعرف موؤلفه هو خري مثال على الفئة الأوىل، وكان الهدف 

منه تقدمي حقائق الكتاب املقد�س عن طريق ال�صور، وتقدمي الأحداث الواردة يف العهدين 

القدمي واجلديد باأ�صلوب م�صور يقربه اإىل العامة، واأول طبعة معروفة لدينا من اإجنيل الفقراء 

تقع يف اأربعني �صفحة م�صورة على جانب واحد من ال�صفحة وبحرب بني اللون، وامللزمة 

تتكون من ورقتني فقط ودون ترقيم، وكل �صفحة مق�صمة اإىل ت�صعة اإطارات، خم�صة منها 

ت�صتمل على ال�صور واأربعة على الن�س، وال�صور الثالث الرئي�صية تاأتي و�صط الإطارات 

اللتان على  اخلم�صة، وال�صورة الو�صطى متثل م�صهًدا من العهد اجلديد، بينما ال�صورتان 

اأما يف الإطارين  جانبيها ت�صتقيان من العهد القدمي، وتدوران حول فكرة �صورة الو�صط، 

الأول واخلام�س فاإننا ن�صادف �صورتني �صغريتني، اأما اإطارات الن�س الأربعة فقد وزعت 

على الأركان الأربعة لل�صفحة الواحدة.

وب�صفة عامة فاإن ال�صور يف هذا الكتاب مر�صومة بدقة وبعمق ومليئة بالظالل وتك�صف 

عن اأنها من �صنع فنان موهوب، وعلى العك�س من ذلك يبدو الن�س يف الأركان الأربعة 

مهزوًزا وم�صافات ال�صطور غري م�صبوطة و�صعبة القراءة.

وهناك ع�صر طبعات منف�صلة من هذا الإجنيل بع�صها بالالتينية وبع�صها بالأملانية، وقد و�صلنا 

من هذا الكتاب نحو خم�صني ن�صخة كلها مطبوعة على ورق رغم اأن نوعية الورق وحجمه 
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يختلف من ن�صخة اإىل اأخرى، ويعترب هذا الكتاب حلقة و�صل بني الطباعة بالكتل اخل�صبية 

والكتابة باحلروف املتحركة، حيث طبعت منه �صنة 1462م طبعة باحلروف املتحركة.

وعرث اأي�ًصا من هذه الفئة على كتاب »تاريخ اإجنيل القدي�س يوحنا«، وي�صم ن�ًصا ق�صرًيا 

للغاية و�صل�صلة من ال�صور املتعاقبة كل �صفحة ت�صتوعب �صورتني فقط، ومعظم ال�صور هنا 

باللون الأ�صود وهي مر�صومة بطريقة بدائية، وقد طبع من هذا  عبارة عن خطوط ب�صيطة 

الكتاب �صت طبعات على الأقل بطريقة الكتل اخل�صبية اإحداها ت�صتمل على خم�صني 

ورقة والأخريات على ثمان واأربعني، وكل طبعة تنطوي على مالمح خا�صة مبا ي�صي اأنها 

من طبع طابع خمتلف.

اأغنية  اأجمل كتاب يف هذه الفئة الأوىل هو كتاب »�صور العذراء مرمي من  ورمبا كان 

الأغاين«، وهو ي�صتمل على �صت ع�صرة �صفحة من القطع ال�صغري، ومطبوع باحلرب البني 

على وجه واحد فقط، وكل �صفحة تت�صمن �صورتني فقط اإحداهما حتت الأخرى متبوعة 

بن�س �صارح بالالتينية يف اإطار يحيط بال�صورة، وال�صور مف�صلة وممتلئة وبها قدر معقول من 

التظليل، وب�صفة عامة فاإن هذا الكتاب يك�صف عن فنان موهوب وطابع ماهر لأنه اأف�صل 

)17(

كثرًيا من الكتابني ال�صابقني، وقد و�صلنا من هذا الكتاب طبعتان متميزتان.

تتذكر  »كيف  كتاب  لها  املمثلة  النماذج  من  وجدنا  الثانية  الفئة  اإىل  انتقلنا  فاإذا 

الإجنيلني؟«، ورمبا كان هذا الكتاب هو اأول كتاب اأوروبى مطبوع على كتل خ�صبية و�صلنا، 

ويقع يف ثالثني �صفحة خ�ص�صت منها خم�س ع�صرة �صفحة لل�صور وخم�س ع�صرة �صفحة 

للن�صو�س، وكل �صفحة مطبوعة باحلرب البني على جانب واحد فقط، وُنظم الكتاب بحيث 

تطبع ال�صورة على �صفحة والن�س ال�صارح لها على ال�صفحة املقابلة، وال�صور نف�صها يف غاية 

الغرابة حيث ُمثِّل القدي�س متى بامللك، والقدي�س مرق�س بالأ�صد، والقدي�س لوقا بالثور، 

اإىل جانب كل منها  اأ�صكاًل جانبية رمزية  بالن�صر، وكل �صورة تت�صمن  والقدي�س يوحنا 

اأرقام ك�صفية ت�صري اإىل ف�صول الإجنيل التي ا�ْصُتقيت منها الأحداث امل�صورة، اأما �صفحات 

ر، وفى هذه الفئة الثانية  الن�س فاإنها طبعت بحروف كبرية بدائية م�صغوطة يف اإطار م�صطَّ
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اأي�ًصا ن�صادف كتاب »مراآة اخلال�س الإن�صاين« وهو ثالث اأهم كتب هذه الفئة، وقد و�صلنا 

منه حتى الآن اأربع طبعات من القطع ال�صغري، اثنتان بالالتينية واثنتان بالهولندية، الطبعة 

و�صتني  اثنتني  ت�صتمل على  الهولندية  بينما  ورقة،  و�صتني  ت�صتمل على ثالث  الالتينية 

ورقة، وكل هذه الطبعات تفتقر اإىل تاريخ الطبع كما تفتقر اإىل مكان الطبع وا�صم الطابع، 

ويعتقد بع�س الثقاة باأن هذا العمل من اإنتاج لورنز كو�صرت من هارمل الذي يقرتن ا�صمه 

باخرتاع الطباعة مناف�ًصا ليوهان�س جوتنربج ولكن الدليل على ذلك �صعيف.

فاإذا انتقلنا اإىل الفئة الثالثة من كتب الكتل اخل�صبية ف�صوف جند على راأ�صها »كتاب 

النحو« الذي و�صعه اإليو�س دوناتو�س، وكان اأو�صع كتب النحو الالتينى انت�صاًرا يف الع�صور 

الو�صطى، وهو الكتاب الذي يقت�صر على الن�س فقط وقد ظهر الكتاب يف طبعتني اإحداهما 

تتاألف من 34 �صفحة مطبوعة بحروف كبرية، والثانية يف ت�صع �صفحات بحروف �صغرية، 

وعلى خالف كتب الكتل اخل�صبية الأخرى طبع هذا الكتاب يف املطبعة وعلى رقِّ ورق 

وباحلرب الأ�صود، ولالأ�صف مل ت�صلنا من هذا الكتاب اأية ن�صخ كاملة.

كانت طباعة الكتل اخل�صبية مرهقة للغاية وكان تقطيع احلروف وت�صميمها ور�صمها على 

اخل�صب يحتاج اإىل مهارة عالية وكان كل حرف لبد اأن ير�صم ويقطع مقلوبًا وكانت كتابة 

عر�صة  وكانت  وتركيز حاد  طويل،  ووقت  كبري،  اإىل جهد  حتتاج  الواحدة  اجلملة  وتقطيع 

للف�صل يف كثري من الأحيان؛ ورمبا لذلك ال�صبب كانت كتب الكتل اخل�صبية ل ت�صتمل 

اإل على احلد الأدنى من الن�س، ي�صاف اإىل ذلك اأن الن�س كان يبقى ثابًتا.

وعندما زاد الطلب على كتب الكتل اخل�صبية، وتعددت الن�صو�س املراد طباعتها، كان 

ذلك دافًعا للطابعني اإىل البحث عن طريقة اأ�صهل يف طباعة الكتب، ورمبا جلاأ اأكرث من طابع 

اإىل تقطيع الكتل اخل�صبية اإىل حروف منف�صلة واإعادة ترتيبها للخروج بن�س جديد؛ ورمبا 

كان اأحد الطابعني ي�صنع كتلة خ�صبية لن�س معني فانفرط منه الن�س وهو يقطعها ففكر 

بعد  يفرقها  ثم  لن�س معني  مًعا  املفردة، ي�صنع كاًل منها على حدة ويجمعها  يف احلروف 

الطبع لي�صتخدمها يف ن�س جديد، اإننا ل نعرف على وجه الدقة كيف اخرتعت احلروف 
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املتفرقة.. هل جاءت عمًدا اأو حم�س م�صادفة؟! املهم اأنه يف منت�صف القرن اخلام�س ع�صر 

امليالدي ولد الخرتاع اجلديد )الطباعة باحلروف املتحركة اأو املتفرقة(.

امتداًدا  اخل�صب  من  هل  الأوىل  املتفرقة  احلروف  �صنعت  مادة  اأية  من  ولكن 

الأوروبى  املخرتع  ذهن  يف  كان  وهل  املعدن،  من  بداية  �صنعت  اأم  اخل�صبية،  للكتل 

ومن  اخل�صب  من  اأي�ًصا  �صنعوها  الذين  وكوريا  ال�صني  يف  اأ�صالفه  وخربات  جتارب 

اأن الأدلة املوجودة حالًيا ل تقدم  الدكتور �صعبان خليفة  ال�صدد يذكر  الفخار؟ يف هذا 

اخل�صب من  وحدها  امل�صنوعة  احلروف  اأن  املعروف  ومن   
)18(

اجتاه، اأي  اإىل  �صافًيا  دلياًل 

 

و�صبك  تتك�صر؛  ورمبا  وتنتفخ  تتقو�س،  ثم  تتمدد  اأن  ال�صتعمال  من  �صئ  بعد  تلبث  ل 

املعادن مل يكن �صيًئا جديًدا على الب�صرية بل هو معروف منذ قدماء امل�صريني وقد �صك 

الرومان العمالت املعدنية وكتبوا عليها، ومن ثم يكون افرتا�س اأن الطابعني الأوائل قد 

جربوا اخل�صب ثـم جربـوا املعـدن بعد ذلك، ويفرت�س اأي�ًصا اأن هذا املعدن كان النحا�س 

اأو الر�صا�س اأو مزيًجا يقوي على ذلك الغر�س.

الطباعة  اخرتاع  اإىل  ننظر  اأن  ال�صروري  من  اأنه  خليفة  �صعبان  الدكتور  يرى  لذلك 

باحلروف املتحركة على اأنه لي�س عماًل �صهاًل ول اكت�صاًفا فردًيا، ولكنه جاء نتيجة جتارب 

رخو  معدن  على  احل�صول  من  احلروف لبد  �صبك  فقبل  نظر خمتلفة،  ووجهات  عديدة 

التربيد يجب  وبعد  التربيد،  ينكم�س عند  الوقت ل  نف�س  ب�صهولة، يف  يـذوب  اأن  ميكن 

ال�صفات  ينثني، وكل هذه  اأو  يتك�صر  اأن  دون  والكب�س  ال�صغط  يتحمل  �صلًبا  يكون  اأن 

تتوفر يف خليط من ال�صفيح، والر�صا�س، والأنتيمون وهذا املزيج من املعادن الثالثة هو اأحد 

اأنه  املالمح املهمة يف اخرتاع الطباعة؛ ومن ثم ل ينبغي اأن نفكر يف هذا الخرتاع على 

عمل فرد واحد، وفى نف�س الوقت كان لبد من جتارب عديدة ومريرة لإنتاج نوع من احلرب 

ينا�صب الطباعة اجلديدة؛ لأن احلرب البني الذي ا�صُتخدم يف كتل اخل�صب كان لزًجا اأكرث مما 

نع نوع جديد من احلرب برتكيبة خمتلفة  ينبغي لال�صتخدام مع احلروف املتحركة، ومن هنا �صُ

الورقة ومل يكن ي�صلح معها  اإل لطبع وجه واحد من  الكتل اخل�صبية مل ت�صلح  وطباعة 

ا�صتخدام الرقوق التي كانت حتتاج ل�صغط �صديد حتى َيْثُبْت احلرب عليها، وكان اخرتاع 
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اآلة الطبع قد متثل بكل تاأكيد الطابعات اأو لنقل ال�صاغطات الأخرى مثل ع�صارات النبيذ، 

�صاغطات الورق، �صاغطات املالب�س وغريها من ال�صاغطات التي كانت ت�صتخدم يف احلياة 

اليومية، ومن امل�صكالت الأخرى التي �صادفت اخرتاع الطباعة، وتوؤكد اأنه مل يكن عماًل 

ن كلمات، والكلمات مًعا لتكّون �صطوًرا  فردًيا، م�صكلة كيف ت�صم احلروف الفردية مًعا لتكوِّ

متما�صكة كيال ينفرط عقدها حتت �صغط الكب�س على اآلة الطبع.

اخرتاع جوتنربج

تفر�س  كانت  التي  امل�صاألة  تلك  اخل�صبية  بالقوالب  املطبوع  الكتاب  يحل  مل 

البطىء  العمل  كان  فقد  للكتاب،  وال�صناعي  الوا�صع  الإنتاج  وهي  با�صتمرار  نف�صها 

وعدم  طويل،  بن�س  يتعلق  الأمر  كان  حني  وخا�صة  اخل�صبية،  الألواح  حلفر  وامل�صني 

من  ال�صريع  ت�صررها  ب�صبب  الن�صخ  من  كبري  عدد  اإعطاء  على  الألواح  هذه  قدرة 

الكتب  على  واملتنامى  املتزايد  الطلب  تلبية  يف  التقنية  هذه  اأعاقت  التي  الأ�صباب 

واأرخ�س، واأ�صرع،  اأب�صط،  اآخر  حل  عن  البحث  من  لبد  كان  ولذلك   املطبوعة، 

وقد وجد هذا احلل اأخرًيا يوهان�س جوتنربج )�صكل 7(.

ولد يوهان�س جن�صفالي�س، الذي اتخذ لحًقا لقب جوتنربج Gutenberg ن�صبة اإىل 

البيت الذي ُولد فيه، يف مدينة ماينز �صنة1397م، ول نعرف �صيًئا عن ال�صنوات الأوىل 

حلياته يف ماينز لكن والده كان ينتمي اإىل ال�صريحة الغنية لالأ�صراف، بينما كانت والدته 

تنتمي اإىل اإحدى العائالت العادية يف املدينة، كانت ماينز حني ولد جوتنربج متتلك كل 

ال�صروط لكي تكون مركًزا للن�صاط التجارى احلي، فمن بني املهن التي تطورت يف ماينز 

�صناعة الذهب، والف�صة، و�صنع الأختام املعدنية، و�صك النقود، ويعتقد هنا باأن جوتنربج 

تعلم املهنة يف ور�س �صبك املعادن التي �صتفيده كثرًيا فيما بعد حني �صيعمد اإىل �صب 

احلروف ملطبعته، يف 1430م هاجر جوتنربج اإىل �صرتا�صبورج وبداأ يف ذلك الوقت العمل 

ب�صكل �صري يف اخرتاعه.
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اأ�صهل  طريقة  عن  وا�صًحا  ت�صوًرا  ميلك  الوقت  ذلك  منذ  كان  جوتنربج  اأن  ويبدو 

واأرخ�س لن�صخ الن�صو�س وذلك بوا�صطة �صنع الأحرف ب�صكل منف�صل ثم و�صعها اأمام 

بع�صها البع�س للح�صول على الأ�صل الذي يجب اأن ين�صخ. وكان من الوا�صح له اأن هذه 

احلروف ل ميكن اأن ت�صنع اإل من املعادن؛ لأن احلروف املعدنية فقط هي التي كانت قادرة 

على اإعطاء عدد كبري من الن�صخ للكتاب الواحد.

حفرها  بعد  وذلك  ال�صلب،  من  نرد  من  ت�صنع  كانت  احلروف  اأن  باملالحظة  اجلدير 

امل�صفوفة،  با�صم  تعرف  النحا�س  �صريحة من  ُتركب يف  وبعدها  وقلبها لكي تربز حجمه، 

ا عليها، ثم تو�صع امل�صفوفة يف قالب ي�صتوعب عدًدا لنهائي من احلروف 
ً
لترتك نق�ًصا غائر

من �صبيكة من الر�صا�س، والق�صدير، والأنتيمون، وتن�صهر عند درجة حرارة منخف�صة، 

وبعد ا�صتخراج هذه احلروف جتمع يف �صطور و�صفحات )وفى مرحلة لحقة يف جمموعة 

)�صكل 7( جوتنربج خمرتع طريقة الطباعة عن طريق الأحرف املنف�صلة.
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�صفحات( لتتخذ �صكاًل مُمَدًدا، وبعد ملء هذه احلروف باحلرب و�صغطها بطريقة دقيقة على 

اأفرخ الورق، فاإن الن�س املنفذ يخرج وا�صًحا على الورق.

لقد اأ�صدر جوتنربج اأول مطبوعاته بعد م�صي اأربع �صنوات، اأي يف عام 1454م/1455م، 

على عمودين  الن�س  طبع  الكبري حيث  باحلجم  العمل حينئذ يف جملدين  هذا  و�صدر 

الإ�صكندرية  مكتبة  وحتتفظ   ،)8 )�صكل  ا« 
ً
�صطر  42 الـ  »توراة  التوراة  هذه  دعيت  وقد 

بن�صخة فاك�صميلى من اإجنيل جوتنربج، ويتميز املجلدان بزخارف الطبعات الأوىل للكتب 

الأوروبية التي �صدرت يف هذه الفرتة ومل يكن ُيف�صل بني الآيات باأرقام وعالمات كما 

يقع  بينما  �صفحة،   615 يف  منه  الأول  املجلد  ويقع  بالالتينية،  والن�س  اليوم،  احلال  هو 

ن�صخ  ن�صخة، منها ثالث   49 الطبعة  319 �صفحة، وقد �صدر من هذه  الثاين يف  املجلد 

مفقودة، وبقية الن�صخ موزعة اليوم على املكتبات الكربى بالعامل )املكتبة الوطنية بباري�س، 

املتحف الربيطاين، نيويورك(.

فقد  م�صبق،  تخطيط  دون  يطبعه  كتاب  كاأول  التوراة  يخرت جوتنربج  الواقع مل  وفى 

كان هو و�صريكه فو�صت يهتمان بالناحية املالية لهذا امل�صروع املكلف، ولذلك بدا لهما 

ا« 
ً
�صطر  42 الـ  »توراة  املالية، ول جند يف  الناحية  لهما من  اأ�صمن  التوراة هي  طباعة  اأن 

ا�صم جوتنربج كنا�صر للكتاب، ولكن يعتقد باأنه هو الذي ن�صر هذا الكتاب لأن ال�صفحة 

�صنة  ويف   
)19(

الطباعة، بلد  اعتبارها  على  باأملانيا  ماينز  ملدينة  متجيًدا  تت�صمن  منه  الأخري 

1462م اندلعت يف ماينز حرب اأهلية دامية اأ�صابت جوتنربج ب�صكل مبا�صر، ففي تلك 
عة، وفى هذه  ال�صنة هاجم جنود الأمري اأدولف ماينز ب�صكل مفاجئ وقاموا فيها مبجزرة مروِّ

الكارثة ت�صررت كثرًيا مطبعته اأي�ًصا، فقد كانت هذه �صربة قا�صمة جلوتنربج العجوز حيث 

اإنه مل ي�صتطع اأن ي�صرتد ذاته بعدها، وح�صب اأحد امل�صادر املتاأخرة فقد اأم�صي جوتنربج 

�صنواتـه الأخـرية يف بوؤ�س بعـد اأن فقـد ب�صره، اإىل اأن ُتـوفى �صنـة 1468م، يف مـاينــز 

ن ذلك  على ما يبدو، اإل اأننا نعرف عن وفاته يف هذه ال�صنة بالذات لأن �صخ�ًصا جمهوًل َدوَّ

 
)20(

يف اأحد الكتب.
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كان جوتنربج �صخ�ًصا يتمتع باإرادة قوية وحيوية كبرية، ونظًرا ملعرفته باأن ا�صتغالل اخرتاعه 

ل يحتاج اإىل ذكاء كبري فقد اأبقى اخرتاعه يف ال�صر اإىل اأن طبع اأول كتبه، وقد جنح جوتنربج 

يف ذلك، ولهذا فاإن ا�صمه يرتبط باأهم ثورة حدثت يف جمال التوا�صل منذ اكت�صاف الورق، 

وكان جناح جوتنربج م�صتمًدا من قدرته على اجلمع بني عدد من التقنيات املوجودة وال�صابقة 

عليه: الطباعة اخل�صبية، و�صب الأحرف الذي مت وفًقا لنماذج خا�صة بتقنيات �صبك املعادن 

وهي تقنية را�صخة ثم احلرب امل�صنوع من مادة زيتية القاعدة وت�صتخدمه يف الر�صم واأخرًيا 

الورق امل�صنوع من عجينة لباب اخلرق البالية، والذي اأ�صبح متاًحا يف غرب اأوروبا اآنذاك منذ 

فرتة وجيزة، ولكن ا�صتمرار اخرتاعه ميثل �صيًئا لفًتا لالأنظار ويعك�س حجم اإجنازه.

لقد غمر اأوروبا طوفان من الكتب من جميع الأ�صكال والأحجام تتناول كل املو�صوعات 

بف�صل  واأمكن  العقل،  يت�صورها  التي 

من  هائل  حجم  توا�صل  الو�صيلة  هذه 

املعلومات بني النا�س �صواء على م�صتوى 

)21(

الأفراد اأو الأن�صطة اجلماعية.

انت�صار الطباعة

اأدولف  الأمري  جنود  قام  عندما 

بينهم  ومن  ماينز  �صكان  بت�صتيت 

يف  يعملون  كانوا  الذين  اأولئك 

اإخفاء  املمكن  من  يعد  مل  الطباعة، 

اجلديد  الخرتاع  اإن  حيث  ال�صر 

�صرعان ما ُعرف يف العامل، وهكذا فقد 

اأخذت الطباعة تنت�صر ب�صرعة، اأ�صرع 

بكثري مما كان يرغب به جوتنربج، فقد 

انت�صرت يف اأملانيا اأوًل ثم يف البلدان 

ا.الأوروبية الأخرى.
ً
 )�صكل 8( �صفحة من توراة الـ 42 �صطر
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اإن ال�صرعة العجيبة التي انت�صرت بها الطباعة يف اأوروبا تدل على اأن جوتنربج قد وجد 

يف اللحظة املنا�صبة حاًل لإحدى امل�صكالت التي مل تعد تنتظر التاأجيل بالن�صبة اإىل اأوروبا 

يف ذلك الوقت، وهي م�صكلة الإنتاج الأ�صرع والأرخ�س للكتاب  اأي م�صكلة الو�صيلة 

الأكرث فعالية لن�صر املعلومات وغريها.

بداأت الطـباعة م�صريتـها الناجـحـة خــارج مـاينز يف الوقت الذي كان فيه جوتنربج 

ل يزال على قيد احلياة، فقد اأ�ّص�س يوهان�س منتلني حوايل 1460م مطبعة يف �صرتا�صبورج، 

حيث طبع يف تلك ال�صنة وال�صنة الالحقة التوراة باللغة الالتينية، بينما طبع �صنة 1466م 

اأول ترجمة اأملانية للتوراة، وفى ذلك الوقت اأي�ًصا )حوايل 1460م( بداأ األربخت بجي�صرت 

ن�صاطه الطباعي، الذي يعتقد اأنه من تالمذة جوتنربج يف مدينة بامربج.

باللغة  اأول من طبع الكتب  اإنه كان  اإذ  وقد دخل بجي�صرت يف تاريخ الطباعة ل�صببني 

اأ�صدرها  التي  الكتب  بالر�صوم، ومن بني  املزينة  الكتب  واأول من طبع  ال�صعبية  الأملانية 

)22(

طبعتان من الكتاب املعروف »توراة الفقراء«، الأوىل بالأملانية والأخرى بالالتينية.

للكتاب  كمركز  خا�س  ب�صكل  فيني�صيا  وا�صتهرت  اإيطاليا،  اإىل  الطباعة  انتقلت  ثم 

ا  ا، واقت�صاديًّ ا ومناًخا ثقافيًّ املطبوع، حيث وجدت مهنة الطباعة يف هذه املدينة ت�صجيًعا قويًّ

�ّص�صت اأول مطبعة، وازداد عدد 
ُ
ا مثالًيا لتطورها الكبري منذ �صنة 1469م حيث اأ و�صيا�صيًّ

املطابِع باطراد حتى و�صل اإىل 150مطبعة يف نهاية القرن، وقد طبع يف هذه املطابع حتى 

ذلك احلني اأربعة اآلف كتاب اأي بن�صبة اأكرث من اأية مدينة اأخرى يف اأوروبا.

برع  ما  �صرعان  ولكن  اأملانيا،  من  الطباعة  يف  العاملني  اإليها  جتذب  فيني�صيا  وبقيت 

اأ�صهر رجال الطباعة يف فيني�صيا، على مر الع�صور  اأي�ًصا، وكان  الإيطاليون يف هذه املهنة 

1515م(، ولد مانو�صيو يف بازيانو وتعلم اليونانية يف فريارا  هو الدو مانو�صيو )1449م - 

ثم ا�صتقر يف مرياندول لدى الفيل�صوف بيكو ديالمرياندول، وفى عام 1488م قدم اإىل 

فيني�صيا حيث ا�صتفاد من معرفته لليونانية والرتاث الكال�صيكى يف اإعداد موؤلفات الكتاب 

القدماء للطبع حل�صاب النا�صرين.
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اهتم مانو�صيو ب�صكل خا�س بطبع موؤلفات الكتاب الكال�صيكيني اليونانيني، ومع اأنه 

مل يكن اأول من طبع الكتب باللغة اليونانية، اإل اأنه حقق اأعظم جناح له يف هذا املجال 

احلـروف  با�صم  ا�صتهرت  واأنيقة  الطبعات حروًفا جديدة  ا�صتعمل يف هذه  وقد  بالذات، 

معار�صة  من  الرغم  وعلى  ا�صمه،  اإىل  ن�صبة   Aledina »األدينا«  حروف  اأو  »الإيطالية« 

مـانو�صـيو ال�صـديــدة فقـد اأخـذ رجـال الطـباعة ي�صتعملون هذه احلروف اإذ اإنه كان يريد 

اأن يحتكرها لنف�صه فقط.

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن مانو�صيو اأدخل جتديًدا اآخر يتعلق بحجم الكتاب، فقد كان 

رجال الطباعة قبله يطبعون موؤلفات الكتاب الكال�صيكيني باحلجم الكبري Folio بينما 

اأخذ مانو�صيو بطبع هذه املوؤلفات بحجم اأ�صغر.

ثم انت�صر هذا احلجم لحًقا باعتباره منا�صًبا للحمل والقراءة، بينما كان الثمن الرخي�س 

ن�صبًيا للمطبوعات �صغرية احلجم ي�صمن تغلغل الكتاب يف الأ�صواق الأوروبية، وقد كانت 

ال�صارة الطباعية التي جندها يف كل مطبوعاته، وهي متثل مر�صاة يلتف حولها دلفني، اأف�صل 

�صمان للنوعية املمتازة يف كل اأوروبا.

اأما يف باري�س وفى فرن�صا ب�صكل عام فقد انت�صرت الطباعة بعد �صنة 1470م. ويُعتقد 

باأن تاأخر تاأ�صي�س املطابع هناك كان نتيجة للمعار�صة القوية لنقابة باعة الكتب والن�صاخ التي 

كانت حتتكر يف باري�س اإنتاج الكتب حلاجات اجلامعات وللمهتمني بالكتاب ب�صكل عام، 

اأ�صتاذان من ال�صوربون با�صتدعاء ثالثة من الأملان العاملني يف الطباعة )ميكائيل  ثم قام 

فرييبورجر، واأولريخ جرينج، ومارتني كران�س( لكي يوؤ�ص�صوا يف هذه اجلامعة وحتت حمايتها 

اأول مطبعة يف فرن�صا، وخالل فرتة ق�صرية اأ�صبحت باري�س من اأهم مراكز الطباعة يف اأوروبا. 

و�صجل الإنتاج املطبعى يف فرن�صا قفزة كبرية خالل القرن ال�صاد�س ع�صر، حني اأ�صبح رجال 

الطباعة يتمتعون بحماية خا�صة وم�صاعدة مالية من حكام فرن�صا، وخا�صة من امللك فران�صوا 

الأول، بحيث اأ�صحت لفرن�صا مكانة خا�صة يف جمال الطباعة باأوروبا.
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اأما فيما يتعلق بالبلدان الأوروبية الأخرى فلم تظل كثرًيا يف انتظار و�صول هذه املهارة 

اجلديدة لطبع الكتب بوا�صطة احلروف املتحركة، وهكذا فقد بداأ طبع الكتب يف هولندا 

منذ 1473م وذلك يف اأولرهت واألو�صت.

كما نقل الأملان مهنة الطباعة اإىل اإ�صبانيا اأي�ًصا خالل العقد ال�صابع من القرن اخلام�س 

ع�صر، و�صارع رجال الطباعة الأملان يف الذهاب اإىل اإ�صبانيا حيث طبعوا الكثري من الكتب 

الدينية بالالتينية لأجل الكني�صة، التي كانوا يعملون حتت حمايتها وين�صرون اأكرث الكتب 

�ص�َصت اأول مطبعة يف بر�صلونة.
ُ
تلبية حلاجاتها، حيث اأ

ــتغل  ــابق، اأول من ا�ص ــوف ال�ص ــتون، تاجر ال�ص فى اإجنلرتا كان الإجنليزى وليم كاك�ص

ــروج، اإحدى  ــنة يعي�س ويتاجر يف ب ــد اأن بقى حوايل ثالثني �ص ــة يف بالده بع ــذه املهن به

ــن الأملانية  ــية« م ــة رواية »فرو�ص ــا لرتجم ــت اأي�ًص ــث كان يجد الوق ــكا، حي ــدن بلجي م

ــد اأقام خالل ــة ولذلك فق ــه هذه الرواي ــع بنف�ص ــد اأراد اأن يطب ــة، وق ــه الإجنليزي  اإىل لغت

)1471م - 1472م( يف مدينة كلن ليتعلم مهنة الطباعة هناك، وبعد �صنة )1473م( اأ�ص�س 

ــنة الالحقة كتاب »جمموعة تواريخ طروادة« الذي كان  مطبعة يف بروج حيث طبع يف ال�ص

ــه يف وقت �صابق، وفى هذه املطبعة ُطبعت عدة كتب اأخرى قبل اأن يعود  قد ترجمه بنف�ص

�صنة 1476م اإىل اإجنلرتا حاماًل معه هذه املطبعة، حيث و�صعها يف دير و�صتمن�صرت يف لندن 

وطبع هناك �صنة 1477م اأول كتاب يف اإجنلرتا »الأقوال املاأثورة« اأو »اأقوال الفال�صفة«.

كانت براغ اأي�ًصا من املراكز الطباعية املهمة يف اأوروبا، وهي من اأوىل املدن الأوروبية 

�ص�َصت فيها جامعة )1348م(، وحتى نهاية القرن اخلام�س ع�صر كان قد مت طبع 35 
ُ
التي اأ

كتابًا يف بالد الت�صيك، وقد بداأ اأي�ًصا ال�صالف اجلنوبيون يف طبع كتبهم الأوىل قبل نهاية 

»كتاب  بعنوان  1483م  �صنة  الكرواتية  باللغة  كتاب  اأول  ُطبع  وقد  ع�صر  اخلام�س  القرن 

)23(

القدا�س ح�صب قانون البالط الروماين«.

�ص�َصت يف كافة املراكز الثقافية الرئي�صية 
ُ
ومع نهاية القرن اخلام�س ع�صر كانت املطابع قد اأ

يف اأوروبا، حيث ظهر يف اأقل من خم�صني �صنة عدد هائل من املطابع غطى مائتني و�صتني 

مدينة، حيث وجدت فيها األف ومائة ور�صة للطباعة.
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حجم انت�صار الطباعة يف اأوروبا خالل القرنني اخلام�س وال�صاد�س ع�صر 

والثقافة، واملعرفة  العلوم،  الطباعة يف جمالت  اأحدثتها  التي  للثورة  اأف�صل موؤ�صر  اإن 

هو كمية الكتب التي ُطبعت يف العقود الأوىل التي اأعقبت اخرتاع جوتنربج، فقد غطت 

من  كل  متناول  يف  الكتاب  اأ�صبح  بحيث  الكتب  من  كبرية  اأعداد  اأوروبا  اأرجاء  كافة 

املحفوظة يف  الكتب  واأ�صحت  القراءة وكل من يرغب يف تكوين مكتبة خا�صة،  يعرف 

الزوايا املخفية ملكتبات الع�صر الو�صيط قريبة لأو�صع �صرائح املجتمع حيث راأت النور بعد 

)24(

التنقيب املتوا�صل عنها من قبل رجال الإحياء.

اأن الكتب التي طبعت حتى نهاية القرن اخلام�س ع�صر حتولت اإىل  وعلى الرغم من 

الأوروبية  ال�صعوب  ثقافة خمتلف  لدرا�صة  الكبرية  ا لأهميتها 
ً
نظر هدف لأبحاث كثرية، 

التي  الكتب  بعدد  �صواء  املتعلقة  املعطيات  جتميع  ال�صهل  من  لي�س  فاإنه  عام،  ب�صكل 

�صدرت اأو بعدد الن�صخ التي طبعت يف ذلك الوقت، وبعد ف�صل املحاولت الفردية يف 

اإح�صاء الكتب التي طبعت يف تلك الفرتة اتخذت مبادرة دولية �صنة 1904م لإح�صاء 

للخرباء  القدمية  التقديرات  كانت  حيث  ع�صر،  اخلام�س  القرن  يف  املطبوعة  الكتب  كل 

تقول اإن عدد العناوين التي طبعت ي�صل اإىل 40 األًفا، اأما التقديرات احلديثة فت�صري اإىل 

ما بني 30 اإىل 35 األف عنوان، ولكنها ترفع من حجم الإنتاج الإجمايل لي�صل اإىل ما بني 

15 اإىل 20 مليون ن�صخة.

ن�صاأة الطباعة العربية يف اأوروبا

املق�صود بالطباعة العربية هي تلك الكتب التي متت طباعتها وفًقا لتقنية الطباعة باحلروف 

املتحركة Movable Type وذلك بالأبجدية العربية كتابة ونطًقا، وقد مرت الطباعة العربية 

)25(

يف اأوروبا مبراحل عديدة عرب القرون املا�صية، حتكمت فيها اأهداف ودوافع خمتلفة.

وقد �صبق ظهور الطباعة العربية يف اأوروبا ظهور هذا الفن وازدهاره يف البلدان العربية 

على  الإ�صالمي  العامل  يف  الطباعية  املحاولت  بع�س  هناك  كانت  فلقد  والإ�صالمية، 

العبا�صي  الع�صر  منذ  اخل�صبية  بالألواح  الطباعة  فن  امل�صلمون  ا�صتخدم  القوالب، حيث 
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الأول، فطبعوا على القما�س والورق، واإن كان هذا النوع من الطباعة وتطوره مل ينت�صر 

عند امل�صلمني لعدم اهتمامهم بهذه التقنية امليكانيكية اجلديدة  الطباعة  لأ�صباب تتعلق 

بجماليات فن الطباعة وخا�صة جماليات اخلط العربي وفنونه، لذا ميكننا القول اإن اأوائل 

املطبوعات العربية التي ظهرت يف اأوروبا مل تكن من نتاج العرب اأنف�صهم، وهذا ما يدفعنا 

اإىل الت�صاوؤل عن �صبب اإ�صدار الأوروبيني مطبوعات باللغة العربية؟

لقد ارتبط انت�صار الطباعة العربية يف اأوروبا ب�صناعة الورق، الذي دخل اأوروبا على اأيدى 

العرب، ولكن ال�صبب الرئي�صى يف انتعا�س الطباعة العربية يف اأوروبا يف القرون الو�صطى هو 

انت�صار التن�صري بني اأبناء العرب وامل�صلمني الذين ظلوا يف بالد الأندل�س بعد خروج امل�صلمني 

منها، ونتيجة لذلك انت�صرت علوم ال�صت�صراق لدرا�صة كل ما يتعلق بح�صارة ال�صرق.

بداية الطباعة العربية يف اأوروبا

بداأت طباعة الكتب العربية بحروف عربية يف اأوروبا متاأخرة، ففي الوقت الذي كانت 

الكتب  تن�صر  واملطابع  ع�صر،  ال�صاد�س  القرن  خالل  �صريعة  بخطى  تتقدم  الطباعة  فيه 

باللغات ال�صرقية والغربية املختلفة، كانت البالد العربية وبالد ال�صرق ب�صفة عامة ل تزال 

)26(

يف طور الن�صخ.

ومع بداية طباعة الكتب العربية كان عدد الن�صخ التي طبعت يف ذلك الوقت قلياًل 

احلروف  حفر  تقنية  ول�صعوبة  جهة،  من  العربية  الكتب  على  الطلب  لقلة  وذلك  جًدا، 

اأوروبا  اأنها بداأت يف  اأخرى، والثابت تاريخًيا  العربية و�صبكها لطبيعتها املت�صلة من جهة 

ا 
ً
اإيطاليا التي اأدخلت الطباعة العربية مبكر قبل الدول العربية، وعلى وجه التحديد يف 

لأ�صباب دينية، فقد كان غر�صها الرئي�صى طبع الكتابني »التوراة والإجنيل« ون�صرهما بلغات 

�صرقية، منها العربية �صمن جهودها للتب�صري يف بالد امل�صرق العربي من جهة، ومن جهة 

ال�صاد�س  القرن  بداية  وكان ذلك يف  ال�صرقية،  الكنائ�س  توحيد  اإىل  ترمى  كانت  اأخرى 

ع�صر عندما انتقل عامالن من العمال الذين كانوا يعملون مع جوتنربج لين�صما اإىل املطابع 

)27(

التي اأ�ص�صها الكردينال دوق ت�صكانيا الكبري فرديناند دومديت�صى.
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 1538  -  1509 من  الفرتة  يف  اأوروبا  يف  طبعت  التي  العربية  الكتب  معظم  وكان 

م�صتعمرين  من  امل�صيحى  الدين  رجال  و�صعها  التي  الكتب  وهي  م�صيحى،  دين  كتب 

انطالقة  م�صتعربني احلركة ال�صت�صراقية  وم�صت�صرقني على حد �صواء، وتزامن ذلك مع 

اأوروبا  كانت  كما  العا�صر،  ليون  كامللك  العرب  بعلوم  روما  ملوك  اهتمام  اإىل  بالإ�صافة 

العربية، ل�صيما  باللغة  امل�صجل  الفكرى الإ�صالمي  بالإنتاج  املعرفة مهتمة  اإىل  العط�صى 

)28(

اأعمال الأطباء امل�صلمني )الرازى، ابن �صينا، الزهراوى، ابن ما�صويه،....الخ(.

البدايات الأوىل

كانت هناك حماولة مبكرة للطباعة باحلروف العربية، تعد املحاولة الأوىل يف التاريخ، يقول 

عنها كميل اأبو �صوان: »ظهرت احلروف العربية للمرة الأوىل يف كتاب مطبوع يف اأوروبا يف 

عام 1486م، وذلك عندما طبع راهب دومنيكى يدعى مارتان روث Marten Roth لدى 

الطابع باحلفر اإرهاد دويفت�س يف ماينز الق�صة ال�صهرية التي عنوانها »الرحلة واحلج فيما وراء 

البحار اإىل قرب ال�صيد امل�صيح مبدينة القد�س املقد�صة«، من علم وتاأليف برنارد دي برايدنباخ 

بالالتينية، وفى هذا الكتاب الأ�صيل حتفل الق�صة مب�صاهد من حياة املدن، وهو ما كان يف 

ذلك الع�صر ظاهرة جديدة«.

ومن املعتقد اأن اإرهاد دويفت�س قد ر�صم وحفر الألواح اخلا�صة بطبع هذا الكتاب والتي 

ظهرت عليها للمرة الأوىل اأبجدية عربية كاملة مطبوعة بالنق�س على اخل�صب وم�صحوبة 

اللبنانيني  من  جماعة  ميثل  حمفور  جميل  ور�صم  للقد�س  وبخريطة  بالالتينية،  بكتابتها 

و�صفوا باأنهم �صوريون يف كرمة وعلى روؤو�صهم عمائم فاخرة وعنوانه الأ�صلي:

Dis Buch ist innhaltend die heiligen reysen gein inherusalemzu 
dem heiligen grab vnd furbasz zu der hochgeobten june-frowen 
vnd merreyn sant kat heryn

)29(

علًما باأنه ُطبع منه اإحدى واأربعون طبعة.

الطباعة العربية يف اإ�صبانيا

هناك اإجماع من املوؤرخني على اأن اأول كتاب عربي يطبع باللغة العربية يف اأوروبا قد 

طبع يف اإ�صبانيا ويرجع اإىل قيام فرديناند وزوجته اإيزابيال امللكني الكاثوليكيني بخطة لتن�صري 
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بالتب�صري،  �صيقومون  الذين  املب�صرين  مل�صاعدة  كتابني  بو�صع  بداأت  الأندل�س،  م�صلمي 

اأو »و�صائل تعلم اللغة العربية ومعرفتها«  اأهمهما بعنوان »فن تعلم اللغة العربية ب�صهولة« 

وعنوانه الأ�صلي: »Arte para le geramente saber la lengua a raeiga« للباحث 

الإ�صباين بدرو دي األكال، وذلك يف مدينة غرناطة، وقد طبع الكتاب بحروف عربية نقلت 

العربية  ن�صبة احلروف  1505م، وكـانت  قوطية، وكـان ذلك عـام  الالتينية بحروف  اإىل 

يف الكتاب ل تتجاوز 5%، وقد خ�ص�صت الإحدى والع�صرون �صفحة الأوىل من كتاب 

الو�صائل لقواعـد اللغـة، بينما خ�ص�صت ال�صـبع والع�صرون التاليـة ل�صلـوات كاثوليكيـة 

مرتجمة اإىل العربية، واإر�صادات لالعرتاف بالإ�صبانية والعربية، وذلك بق�صد ت�صهيل مهمة 

)�صكل 9(
 )30(

املب�صرين للتعامل مع امل�صلمني العاديني بلغتهم اليومية.

وترجع اأهمية هذا الكتاب اإىل اأنه يعد املحاولة الأوىل لالهتمام باللغة العربية كعلم اللغة، 

بالإ�صافة اإىل اأهميته يف تطور الطباعة العربية با�صتخدام حروف عربية ونقلها اإىل احلروف الالتينية، 

اأما الكتاب الثاين فهو عبارة عن معجم عربي بحروف ق�صتالية من و�صع العامل خوانفالريا.

الطباعة العربية يف اإيطاليا

تعد اإيطاليا هي املهد الأول الذي ن�صاأت فيه الطباعة العربية، فقد اأ�ص�صت فيها اأول مطبعة 

متتلك حروًفا عربية يف العامل باإجماع املوؤرخني والباحثني، ولذلك فقد �صبقت اإيطاليا الدول 

الأوروبية جميًعا يف ذلك امل�صمار وكان لها ق�صب ال�صبق يف طباعة الكتب العربية ون�صرها.

املطابع العربية يف املدن الإيطالية

اهتمت روما منذ القرن 10هـ/16م بالن�صر يف خمتلف اللغات ال�صرقية وخا�صة العربية، 

وقد اأ�ص�صت الكني�صة عدة مطابع لتعمل حتت اإ�صرافها، وكان الباباوات يعمدون اإىل ت�صجيع 

حركة احتاد الكنائ�س ال�صرقية امل�صتقلة مع روما. ومن اأهم املطابع العربية يف اإيطاليا:

م: »مطبعة الي�صوعيني«، روما، 973 هـ/ 1566 -1

1564م على توفري احلروف ال�صرقية ملطبعة معهد  Pie الرابع منذ �صنة  حر�س البابا 
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 )�صكل 9( »فن تعلم اللغة العربية ب�صهولة« طبع يف عام 1505 م.

روما )Tipographia del Collegio Romano( بهدف ن�صر نتائج اأعمال املجمع 

 اأما عن 
)31(

الكن�صي برتانت )Concile de Trente( )1554م- 1563م( يف ال�صرق.

حمتوى تلك املطبوعات، فنجد اأنها كتب دينية، اثنان لتعليم امل�صيحية وواحد للدفاع عن 

امل�صيحية. كان الكتاب الأول من تاأليف البابا Pie الرابع، وهو مطبوع بالعربية والالتينية 

�صنة 973هـ/1566م وعنوانه العربي: »اعتقاد الأمانة الأرثوذوك�صية كني�صة رومية«. اأما 

988هـ/1580م وعنوانه: »التعليم امل�صيحي«،  الكتاب الثاين لالأب برينو املطبوع �صنه 

د موؤلفه املبادئ الأ�صا�صية للعقيدة الكاثوليكية يف �صكل اأ�صئلة واأجوبة وهي موجهة  وقد عدَّ

للم�صيحيني اجلدد، ثم جاء الكتاب الثالث ليفند تعاليم الإ�صالم، فقد ن�صره الأب اإليانو 

العاملني وا�صم واحد منهما  973 هـ/1566م وعنوانه: »هذا م�صاحبة روحانية بني  �صنة 

)32(

�صيخ �صنان وا�صم الآخر اأحمد العامل التي كانت يف رجوعهما من الكعبة«.

م: »مطبعة امليدت�صي«، روما، 922 هـ/1584 -2

ولعه   Ferdinand De Medicis ميدت�صي  دي  فرديناند  الكاردينال  عن  ُعرف 
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غريغوريوري�س  البابا  اإليه  عهد  وملّا  والعلماء،  للفنانني  راعًيا  اأي�ًصا  وكان  والعلوم،  بالفنون 

الثالث ع�صر برعاية بطريركيات اأنطاكية والإ�صكندرية، قرر تاأ�صي�س مطبعة للغات ال�صرقية 

بروما، لذلك حر�س الكاردينال فرديناند على جعل مطبعته يف م�صتوى عاٍل من حيث 

 .Raimondi جودة وجمال املن�صورات ال�صرقية، واأوكل اإدارتها اإىل امل�صت�صرق رميوندي

م�صيحيان:  كتابان  فهناك  متنوعة؛  فجاءت  املطبعة  تلك  تناولتها  التي  املو�صوعات  اأما 

»الإجنيل املقد�س«، واأربعة كتب نحوية منها »الأجرومية« لبن اأجروم، و«كتاب الت�صريف« 

لل�صيخ الإمام، و«الكافية« لبن احلاجب واأي�ًصا كتاب يف الطب لبن �صينا عنوانه »كتاب 

ذكر  يف  امل�صتاق  »نزهة  وهو  لالإدري�صي  اجلغرافيا  يف  وكتاب  الطب«،  يف  الثاين  القانون 

الأم�صار والأقطار والآفاق«، وكتاب يف الهند�صة: »كتاب حترير اأ�صول الأوقليد�س« ترجمة 

ن�صر الدين الطو�صي. كما يعد »كتاب القانون الثاين يف الطب« لبن �صينا، من اأبرز معامل 

)�صكل 10(.
 )33(

الطباعة العربية يف اأوروبا، من حيث اإخراجه وتقدميه

جاءت كل من�صورات مطبعة امليدت�صي باللغة العربية فقط، ما عدا كتاب »الإجنيل« الذي 

كان ثنائي اللغات )عربي- لتيني(. كان اإخراجها غاية من الإبداع الفني، هذا اإىل جانب 

اأنها من حيث املحتوى ل تت�صمن ن�صو�ًصا للتعليم اأو الدفاع عن الدين امل�صيحي ما عدا 

»الإجنيل«، وهو اأمر مغاير لرغبة البابا غريغوري�س الثالث ع�صر الذي يرى يف الطباعة العربية 

واإثارة اجلدال �صد امل�صلمني. هكذا كانت مطبعة  بروما و�صيلة لن�صر املذهب الكاثوليكي 

)34(

امليدت�صي هي الوحيدة التي طبعت كتًبا عربية يف روما، وذلك طيلة قرنني من الزمان.

م: »مطبعة �صافاري«، روما، 1022هـ/1613 -3

رجل  وهو   ،)Savary De Bréves( براف  دي  �صافاري  ملوؤ�ص�صها  املطبعة  تن�صب 

�صيا�صة فرن�صي اأن�صاأ مطبعة للغات ال�صرقية �صنة 1022هـ/ 1613م، ملا كان �صفرًيا لبالده 

بروما، ثم نقلها اإىل باري�س بعد م�صي ثالث �صنوات على ذلك.اأ�صدرت هذه املطبعة اأربعة 

كتب عربية فيما بني �صنتي 1613 و1619م، وتتمثل يف كتاب اإجنيل، وكتابني للمزامري، 

 )35(

واآخر لتعليم الدين امل�صيحي.
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ومن مفارقات القدر اأن يكون الأوروبيون هم ال�صباقون لطبع الكتب العربية بالأحرف 

املنف�صلة منذ القرن 10 هـ/16م، ومن اأهم الكتب التي طبعت يف اإيطاليا، نذكر منها:  

م: »�صالة ال�صواعي Septem Horae Canonicae«، فانو 920هـ/ 1514 ●

كتب الن�س كامـاًل باللغـة العربيـة، وطبع باللونني الأحمر والأ�صود. ومل تكن كلها 

يف موا�صعهـا والبعـ�س منـها كـان ملطًخا باحلـرب، ي�صـم الكتــاب مائـة وثمـانـي ع�صـرة 

ورقة من النوع اجليد ويوجد يف الورقة الأخرية ذكر لتاريخ الطبع »وكان الفراغ من هذه 

ع�صرة  واأربع  وخم�صمائة  األف  �صنة  �صبتمرب  ع�صر  ثاين  الثالثاء  نهار  املباركة  ال�صواعي 

بيت  املعلم غريغوريو�س  الأمني، وهي ختم  املجد  لذكره  امل�صيح  ي�صوع  �صيدنا  مولد  من 

غريغوريو�س من مدينة البندقية ختمت يف مدينة فانو حتت حكم قدا�صة البابا لهون ما�صك 

كر�صي القدي�س ماربطر�س الر�صول مبدينة روما؛ من وجد فيه غلطة ي�صلحه ي�صلح اهلل �صاأنه 

وقد طبع هذا الكتاب لإقناع الكني�صة القبطية بالن�صمام اإىل 
 )36(

ب�صفاعة ال�صيد الأمني«،

 )�صكل 11(
)37(

كر�صي روما.

م »كتاب املزامري املتعدد اللغات«،  جنوة 921هـ/ 1516 ●

وهو ثاين الكتب املن�صورة يف اإيطاليا، وقد ن�صر يف جنوة �صنة 921هـ/1516م وعنوانه: 

»مزامري عرباين يوناين عربي ق�صداين برتجمة لتيني وتف�صريهم«، وهو مكتوب بخم�س 

يف  عامل  جنوة،  مواليد  من  )1470م-1536م(،  اأغ�صطينو�س  الق�س  عمل  ومن  لغات 

ال�صرقية،  اللغات  يف  والإجنيل  التوراة  ن�صو�س  كل  مبراجعة  اإليه  عهد  ال�صرقية،  اللغات 

ولكنه مل يتمكن اإل من ن�صر جمموعة من املزامري. وقد ا�صتعمل يف الطبعات احلروف 

)38(

املغربية وهي كوفية مب�صطة، كانت ت�صتعمل اآنذاك يف املرا�صالت بني املغرب وجنوة.

 ● 
)39(

كتاب »القراآن الكرمي«، البندقية 944 هـ/1537- 1538م

ذكر العديد من امل�صادر اأن القراآن الكرمي طبع لأول مرة باللغة العربية يف البندقية يف 

مطلع القرن 16م. من طرف باغانينو دي باغانينو وابنه األ�صندرو وهما مطبعيان اأ�صيالن 

 .Brescia من مدينة برا�صيا

الف�صل الثاين
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)�صكل 10( »كتاب القانون الثاين يف الطب« لبن �صينا طبع يف عام 1593م.
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اأما الأ�صباب التي دفعت عائلة باغانيني اإىل طبع هذا الكتاب، فتتمثل يف اأنها اأرادت 

اأن تبيع كتًبا �صرقية يف ال�صوق العربية والرتكية، خا�صة اأن هذه العائلة كانت لها عالقات 

جتارية مع ال�صرق من خالل �صنع وترويج الورق، وكان اإقدامها يف بداية م�صروعها على طبع 

ا للجو امل�صحون بال�صراعات بني امل�صلمني وامل�صيحيني، وهذا 
ً
القراآن الكرمي يعد جمازفة نظر

)�صكال 13/12(
 )40(

الأمر قد يكون وراء ظهور رواية اإتالف هذه الطبعة.

الطباعة العربية يف فرن�صا

مطبعة �صافاري 

�صنة  تاأ�ص�صت  وقد  فرن�صا،  يف  العربي  بالن�صر  اهتمت  التي  الوحيدة  املطبعة  وهي 

1024هـ/1616م بباري�س. وهذا على الرغم من وجود حماولة لطبع  الكتب العربية كان 
 مل تن�صر املطبعة ال�صرقية بباري�س �صوى 

)41(

.Postel قد قام بها امل�صت�صرق الفرن�صي بو�صتل

اأربعة كتب م�صيحية  11هـ/17م، وهي موزعة كالآتي:  ا يف القرن  اأربعة ع�صر كتابًا عربيًّ

مقد�صة، كتابان للتعريف بامل�صيحية. اأربعة كتب يف النحو العربي، ثالثة كتب يف التاريخ، 

اأهم كتاب �صادر عن املطبعة فهو »الكتاب املقد�س«  اأما عن  وكتاب واحد يف الفل�صفة. 

اأ�صدره لوجاي Lejay �صنة 1645م، يف �صبع لغات هي العربية،  املتعدد اللغات الذي 

وامل�صمارية، والكلدانية، واليونانية، وال�صريانية، والالتينية، والعربية. ويحتوي على ع�صرة 

)42(

جملدات، ويعد حتفة املطبعـة ال�صرقية بفرن�صا.

الطباعة العربية يف هولندا

اأن�صئت ثالث مطابع للغات ال�صرقية بهولندا يف مدن األرتاخت، واأم�صرتدام، وليدن. 

بهولندا عن مثيالتها  العربية  املطابع  باإ�صراف جامعات تلك املدن. متيزت  وكانت تعمل 

فعاًل  خدموا  الهولنديون،  فامل�صت�صرقون  املتنوع؛  العربي  الن�صر  مبحتوى  واإيطاليا  بفرن�صا 

)43(

الإ�صالح الديني ولكن مع ذلك اعتنوا كثرًيا باملوؤلفات العلمية للم�صلمني.

من اأهم املطابع العربية يف هولندا

م مطبعة بالتنان-رافالجن، ليدن، 1003هـ/ 1595 -1

هي اأول مطبعة عربية بهولندا ن�صرت ثمانية كتب ثنائية اللغة اأي بالعربية والالتينية، 
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)�صكل 11( نهاية كتاب �صالة ال�صواعى، )920هـ/1514م(، املن�صور يف فانو يف اإيطاليا.

ومن بينها ثالثة تهتم بالكتب املقد�صة. اأما البقية فتعالج مو�صوعات نحوية، واأدبية، وعربية. 

ويعد معجم رافالجن )Lexicon Arabicum( اأول معجم ن�صر بالعربية يف اأوروبا، وذلك 

)44(

منذ �صنة 1613م.

م: مطبعة اأربنيو�س، ليدن، 1022هـ/1613 -2

يعد توما�س فان اأرب املعروف با�صم اأربنيو�س )1584م-1642م( من اأ�صهر امل�صت�صرقني 

الهولنديني. وقد تعلم العربية بليدن وا�صتغل بتدري�س اللغات ال�صرقية بجامعة املدينة منذ 

�صنة 1613م. واأ�ص�س مطبعة يف بيته اخلا�س، كان ي�صرف عليها بنف�صه حتى مماته. وقد طبع 

اأربنيو�س ثالثة  ع�صر كتابًا لها حمتويات متنوعة: اأربعة كتب مقد�صة، و�صبعة كتب نحوية 

)45(

واأدبية، وكتابان يف التاريخ.

:) 3- Ezevier( مطبعة اإلزفري، ليدن، 1628/1037م

اأربنيو�س على املحـافظـة على الأحرف العربية  حـر�صت جـامعـة ليـدن بعد مـوت 

وعملت على منع ت�صريبها اإىل الأجانب حتى تبقى دوًما على ذمتها، فتقدم اإ�صحاق الزفري 

)46(

Isaac Ezevier ل�صرائها �صنة 1620م.
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الف�صل الثاين

الطباعة العربية يف اإجنلرتا

تاأخرت املطبعة العربية باإجنلرتا يف الظهور، اإذ مل تن�صاأ مطبعة عربية اإل �صنة 1637م. 

وقد ن�صطت يف مركزين تابعني جلامعتي اأك�صفورد ولندن، وذلك طيلة القرن 11هـ/ 17م. 

وبالرغم من تقدم الإجنليز يف ميدان الن�صر باللغات الأوروبية، اإل اأنهم وجدوا �صعوبات 

لتطوير الطباعة العربية على عك�س ما تو�صل اإليه الأملان والهولنديون. اأما عن اأ�صباب هذا 

»التاأخري«، فريجح اأن الأ�صباب الفنية اأ�صهمت يف عرقلة انطالقة املطبعة. ويبدو اأن غياب 

اإىل  العربية  باأ�صاتذة  العربية دفع  القوالب والطوابع لالأحرف  حفارين قادرين على �صب 

)47(

طبع كتبهم بالأحرف العربانية.

اأن�صئت مطبعة لندن العربية يف بداية القرن ال�صابع ع�صر، واعتنت بكتب الرتاث العربي، 

بق�صد خدمة الدرا�صات ال�صت�صراقية، كما اأولت اهتماًما خا�ًصا بكتب الرتاث العلمي.

ملحقة  كانت  التي  اأك�صفورد  جامعة  مطبعة  اإجنلرتا،  يف  اأقيمت  التي  املطابع  اأبرز  من 

بجامعة اأك�صفورد، وقد اأ�ص�صها واأ�صرف عليها العالمة وامل�صت�صرق الربيطاين اإدوارد بوكوك 

مبراجع  والباحثني  الدار�صني  لتزويد  العربي  والأدب  التاريخ  كتب  بطباعة  اعتنى  الذي 

عربية تعينهم على الدرا�صة والبحث والتب�صري، ومن اأهم مطبوعاتها »تاريخ خمت�صر الدول« 

)48(

لبن العربى عام 1663م.

وع�صرين  واحد  اإذ من جملة  متنوع  فهو  باإجنلرتا،  العربية  الكتب  بالن�صبة ملحتوى  اأما 

كتابًا هناك �صتة يف اجلغرافيا والتاريخ، وخم�صة يف اللغة العربية، و�صتة يف الديانة واثنان يف 

الفل�صفة، وواحد يف الهند�صة واآخر يف علم الفلك. ومن خ�صائ�س الن�صر العربي باإجنلرتا 

احتواوؤه على عدد مهم ن�صبًيا من كتب التاريخ واجلغرافيا. من ناحية اأخرى، ن�صر الإجنليز 

ف�صل  والرابع ع�صر، حيث  الثالث  القرنني  اإىل  تعود  متاأخرة  تاريخية وجغرافية  متنوعات 

العلماء امل�صتعربون ا�صتعمال منتخبات لكتاب من العرب وامل�صيحيني لتعوي�س املجلدات 

العربية القدمية ال�صخمة والتي من النادر وجودها يف اأوروبا. اأما بالن�صبة للكتب الدينية فهي 

ويعد كتاب  والطقو�س  امل�صيحي  التعليم  التوراة ومن كتاب يف  ن�صو�س من  حتتوي على 

)49(

التوراة املتعدد اللغات اأهم كتاب ديني �صدر يف لندن وذلك يف �صنة 1657م.
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)�صكل 12( �صفحة من امل�صحف ال�صريف، البندقية 1537، ن�صخة نادرة.

الف�صل الثاين

02 Fasl 1 cs3 P13.indd   43 11/13/08   7:18:29 PM



56

)�صكل 13( �صفحة من امل�صحف ال�صريف، البندقية 1537م.
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الطباعة العربية يف اأملانيا

عـرف الن�صر العـربـي تطـوًرا كبرًيا يف املدن الأملانية يف اأواخر القرن ال�صاد�س ع�صر، 

اإذ بلغت ح�صيلة الإنتاج ت�صعة واأربعني كتابًا موزعة على �صبع ع�صرة مطبعة. وتعالج تلك 

»القراآن  كتاب  نذكر  املن�صورات  اأبرز  ومن  ودينية.  واأدبية،  لغوية،  مو�صوعات  املن�صورات 

الكرمي« الذي طبع لأول مرة باأكمله يف هامبورج �صنة 1106هـ/1694م باإ�صراف امل�صت�صرق 

 )Abraham Hinckelman( 1695م(  )1652م-  هنكلمان  اإبراهام  الربوت�صتانتي 

مع  القراآنية  ال�صور  بع�س  بن�صر  يكتفون  الأملان  امل�صتعربون  كان  التاريخ،  ذلك  وحتى 

ترجمة  دون  باأكمله  القراآن  هنكلمان  اإبراهام  ن�صر  وقد  الإ�صالم.  مبادئ  عن  اإي�صاحات 

لتينية، ومع ذلك فقد بداأ الكتاب مبقدمة جدلية يف ثمانني �صفحة بالالتينية، ذكر فيها 

اأنه ل ينوي ن�صر الدين الإ�صالمي يف اأو�صاط الربوت�صتانتيني بل اإن هدفه الوحيد هو معرفة 

العربية والإ�صالم، وما يو�صح »باأنه من املفيد معرفة العربية ولكي نتقن هذه اللغة وجب 

�صفحة  �صفحة، كل  و�صتني  الطبعة خم�صمائة  هذه  القراآن يف  ن�س  جاء  القراآن«.  معرفة 

ا، وطبعت بحروف مقطعة، وبحرب اأ�صود ثخني، 
ً
تتكون من �صبعة ع�صر اإىل ت�صعة ع�صر �صطر

امليالدي،  الهجري/ال�صابع ع�صر  احلادي ع�صر  القرن  اإىل  يعود  اأوروبي،  على ورق كاغد 

وامتالأت باأخطاء كثرية، بع�صها ناجت عن تبديل حرف مكان حرف، وبع�صها ب�صبب �صقوط 

حرف من كلمة غريَّ املعنى املراد منها، واأخطاء اأخرى تتعلق باأ�صماء ال�صور، ويبدو اأن عدم 

اإتقان القائم على الطبعة للعربية، اإ�صافة اإىل حماولة ت�صويه الن�س القراآين الكرمي وراء هذه 

 )�صكل 14(
)50(

الأخطاء.

من اأ�صهر املطابع الأملانية مطبعة ليبزج ومن اأ�صهر مطبوعاتها:

م. كتاب »منتجات من �صعر املتنبى« عام 1765 ●

»مقدمة الأدب للزخم�صري« وهو قامو�س عربي فار�صى، �صححه وتز�صتاين، وطبع عام  ● 

1850م.

عامى  بني  فيما  طبع  جزًءا،   ● 14 يف  اجلزرى،  الأثري  لبن  التواريخ«  »كامل  كتاب 

)51(

1851م/1876م.
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وبذلك جند اأنه مع بزوغ �صم�س القرن التا�صع ع�صر امليالدي بداأ ما ي�صمى بع�صر التنوير 

الذي انقلبت فيه الأفكار وبداأ ينظر اإىل ال�صرق على اأنه �صريك يف عملية التطوير والتنوير 

ولي�س على اأنه عدو للغرب، كما اأخذوا ي�صتفيدون من علومه ومعارفه.

مالحظات على املطبوعات العربية الأوىل يف اأوروبا

مل تن�صاأ مطابع متخ�ص�صة يف الن�صر العربي فقط؛ ولكن هناك مطابع مهتمة بعدة لغات 

�صرقية واأهمها العربانية، واليونانية، والعربية، وال�صريانية، والرتكية. ومبا اأن الأحرف العربية 

كانت نادرة فاإنها اقرتنت يف عدة حالت با�صم الناق�س، اأو الأ�صتاذ، اأو راعي الآداب الذي 

اأ�صرف على اإعدادها اأكرث من اقرتانها با�صم املطبعة. وقد ا�صتعملت هذه الأحرف اأحيانًا يف 

ا لتنقل �صاحبها من مدينة اإىل اأخرى، وهذا ما فعله �صافاري دي براف، 
ً
اأكرث من مطبعة، نظر

وهوتينجر، وغريهما، على اأن اأغلب املطابع ال�صرقية كانت مرتبطة مبعاهد اأو جامعات ويقوم 

فيها الأ�صاتذة وعلماء الدين بدور النا�صر العلمي للكتب العربية، وهذا مل مينع اأ�صحاب 

النفوذ الديني والدنيوي من التدخل املبا�صر يف �صوؤونها خا�صة بروما وباري�س، وذلك بهدف 

)52(

اإمالء التوجهات الرئي�صية للن�صر واختيار الن�صو�س ومراقبتها عند الطبع.

اإنتاج الكتاب العربي يف القرنني 10-11 هـ/ 16-17م

لقد ن�صرت املطابع العربية يف اأوروبا خالل القرنني ال�صاد�س وال�صابع ع�صر مئة وواحًدا 

وت�صعني كتابًا من بينها اأربعة وع�صرون كتابًا �صادرة يف القرن 10هـ/16م. جاء توزيع هذا 

الإنتاج غري متزن بني خمتلف مراكز الن�صر، فهناك مركزان احتال املقدمة، حيث جتاوزا 

يف ن�صرهما اخلم�صة والثالثني كتابًا وهما روما وليدن، واثنان اآخران متو�صطا الإنتاج اأي 

يف حدود اخلم�صة ع�صر كتابًا وهما باري�س واأك�صفورد. وهناك مدن اأخرى طبعت اأكرث من 

اأربعة كتب، وهي اأم�صرتدام، ولندن، وبرا�صلو، اأما بقية املطابع فلم تتو�صل اإىل ن�صر اأكرث من 

كتاب اأو اثنني ومن بينها نذكر البندقية، وميالنو، وليبزج.

ظفرت املدن الإيطالية بالن�صيب الأكرب يف الإنتاج بف�صل ال�صبعني كتابًا التي اأ�صدرتها 

اأنتجت خم�صة  التي  الهولندية  املدن  الثانية  املرتبة  تاأتي يف  ثم  الزمن،  قرنني من  خالل 

واأربعني كتابًا، ثم تاأتي املدن الأملانية حيث اأنتجت اأربعني كتابًا، تليها املدن الإجنليزية التي 
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اأنتجت واحًدا وع�صرين كتابًا، واأخرًيا املدن الفرن�صية وكل اإنتاجها خم�صة ع�صر كتابًا.

11هـ/17م،  القرن  فاإن  اأوروبا،  العربي يف  الن�صر  ن�صاأة  10هـ/16م  القرن  �صهد  واإذا 

عرف ازدهار املطبعة العربية هناك اإذ ازداد عدد املطابع التي ن�صرت يف اجلملة مئة و�صبعة 

و�صتني كتابًا. وي�صل معدل الإنتاج يف كل عقد �صتة ع�صر كتابًا، ولكن يف بع�س العقود 

1611م-1620م،  ال�صنوات  فيما بني  اإىل خم�صة وع�صرين كتابًا، وذلك  الإنتاج  و�صل 

و1631م-1640م، و1651م-1660م، حيث بلغ الن�صر العربي ذروة ن�صاطه يف الن�صف 

الأول من القرن ال�صابع ع�صر، فقد مت طبع مائة واأربعة ع�صر كتابًا، وهو ما يوؤكد و�صول اأغلب 

املطابع اإىل قمة اإنتاجها خا�صة بف�صل ن�صاط مراكز ليدن، واأك�صفورد، وباري�س، وروما. ومع 

بداية عام 1661م اأخذ الإنتاج يف الت�صاوؤل وهذا ب�صبب توقف مطبعة �صافاري بباري�س، 

)53(

وتقل�س ن�صاط اإلزفري بليدن دون اأن يتمكن الأملان من �صد هذا الفراغ.

املو�صوعات التي تناولتها املطبوعات الأوروبية 

من ال�صعب تقدمي معلومات مدققة حول ت�صنيف الكتب ح�صب املو�صوعات؛ لأن 

هناك كتًبا تعالج اأكرث من مو�صوع يف الوقت نف�صه. ولكن ميكن اأن نالحظ اأن اأكرث من 

ثلث الإنتاج املطبعي يتعلق بكتب النحو وتعليم اللغة العربية، وكذلك ثلث اآخر يعالج 

الديانة وخا�صة امل�صيحية منها مبا فيها الن�صو�س املقد�صة، ون�صو�س يف التعليم والدفاع عن 

امل�صيحية، وكتب الطقو�س وال�صلوات. اأما البقية فهي موزعة بني العلوم الأ�صا�صية، مثل 

الطب، والفلك، والريا�صيات، والعلوم الإن�صانية مثل التاريخ، واجلغرافيا، والفل�صفة، وقد 

طغت النزعة الدينية واجلدلية، املن�صورات الإيطالية والفرن�صية وبدرجة اأقل على الكتب 

)54(

الأملانية، والهولندية، والإجنليزية.

اإذا كان الكتاب العربي املطبوع باأوروبا قد اأ�صهم يف التعريف ببع�س املوؤلفات العلمية 

ال�صراع  تغذية  اأكرث يف  اأ�صهم  قد  فاإنه  والغربية،  اجلامعية  الأو�صاط  للم�صلمني يف  والأدبية 

امل�صيحية  واملذاهب  الكاثوليك  بني  وال�صراع  والربوت�صتانت،  الكاثوليك  بني  واجلدال 

الأخرى بامل�صرق. وقد ا�صتاأثر هذا امل�صتوى الأخري باأكرب ق�صط من حمتوى الكتب اإذ �صخرت 
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له كني�صة روما اإمكانات �صخمة يف نطاق خطتها املتمثلة يف حتقيق »الحتاد« مع الكنائ�س 

ال�صرقية امل�صتقلة، والت�صدي »للتحريف« املوجود يف مذاهبها ح�صب راأيها.

اإن الكتـاب العـربـي املطبـوع باأوروبـا، قـد �صبـغ ال�صت�صـراق العـربـي يف القـرنـني 

10 و11هـ/16- و17م �صبغة دينية اإذ طغت املو�صوعات الدينية على حمتواه ب�صفة عامة: 
ف�صدر العديد من كتب التعليم امل�صيحي، واأ�صفار من »الكتاب املقد�س« وكتب »اجلدال 

)55(

الديني والدفاع عن امل�صيحية«.

الف�صل الثاين

)�صكل 14( �صفحة عنوان امل�صحف ال�صريف الذي طبعه اإبراهام هنكلمان 

يف عام 1694م، وهو مليء بالأخطاء.
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الف�صل الثالث

ن�صاأة وتطور الكتاب املطبوع يف العامل العربى

ير�صد هذا الف�صل املالب�صات والأحداث املختلفة التى واكبت ظهور الطباعة يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط والعامل العربي، ومن ثمَّ ظهور الكتاب العربي املطبوع. ولعـل القارئ 

قد يتعجب من تناولنا لدور تركيا يف ن�صاأة الطباعة يف ال�صرق الأو�صط، ولكن ل داعي 

)56(

لهذا التعجب لأننا نتناول كل مطبوع باحلرف العربي.

�لكتاب �لعربى �ملطبوع يف تركيا

ل �صك اأن ظهور الطباعة قد تواكب مع بداية ع�صر النه�صة الأوروبية، حيث ي�صكل – 

اأي ظهور الطباعة- اأحد الإجنازات الفكرية، واحل�صارية، والثقافية يف تاريخ الب�صرية جمعاء، 

وعلى الرغم من اأن �صاحة العامل العربي – الإ�صالمي عرفت �صرعة �صريان املعلومات عن 

طريق ن�صخ املخطوطات النادرة، اإل اأن تداول تلك املخطوطات املن�صوخة يبقى هو الآخر 

حمدوًدا يف الزمان واملكان، اإذا اأخذنا يف احل�صبان مدى ارتفاع ن�صبة املتعلمني والقارئني يف 

)57(

العاملني العربي الإ�صالمي.

مل يكن فن الطباعة غائًبا عن امل�صلمني، فقد كانوا على دراية به وباأ�صاليبه اإن مل يكونوا 

قد مار�صوه عملًيا يف بع�س الفرتات يف اأ�صكاله البدائية، فقد واكبوا التحولت التي عرفها 

فن الطباعة منذ ا�صتخدام الألواح اخل�صبية حتى اخرتاع الطباعة بالأحرف املنف�صلة، حيث 

ظهرت بع�س املحاولت لدى امل�صلمني لإدخال مطابع اإىل اإيران، ورمبا املغرب، ففي اأ�صفهان 

الف�صل الثالث
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ذكر  11هـ/17م، حيث  القرن  منذ  العربي  باحلرف  كتبهم  طبع  يعتزمون  امل�صلمون  كان 

الرحالة الفرن�صي جان �صاردين اأن العلماء امل�صلمني قدموا اقرتاًحا لإدخال املطبعة باأ�صفهان 

اإىل ال�صاه عبا�س الثاين 1052هـ/ 1624م- 1077هـ/ 1666م، والذي ا�صتح�صن الفكرة 

وبداأ يف تنفيذها، اإل اأن امل�صروع �صرعان ما توقف بعد وفاته وانتقال ال�صلطة اإىل ابنه �صايف 

)58(

�صليمان، الذي اأهمل امل�صروع ومل يعره اأي اهتمام.

وقد عرفت تركيا الطباعة قبل غريها من بالد امل�صرق العربي، وبعد اخرتاعها بحوايل 

اأربعني �صنة، وعلى الرغم من ت�صدي �صالطني اآل عثمان لها يف اأول الأمر، فقد م�صت 

قدًما يف طريقها وا�صتطاعت بعد كفاح مرير اأن تفر�س نف�صها وتوطد اأقدامها حاملة م�صعل 

)59(

احل�صارة والثقافة اإىل اأرجاء الإمرباطورية العثمانية.

والت�صدي  املطبعة  وجه  الوقوف يف  اإىل  عثمان  اآل  ب�صالطني  الذي حدا  ال�صبب  اأما 

الدينية  الكتب  اإىل  والأغرا�س  الغايات  اأ�صحاب  يتعر�س  اأن  من  اخلوف  فهو  لن�صاطها 

فيحرفوها، ومن خالل ا�صتطالع الأو�صاع الجتماعية التي كانت عليها الدولة العثمانية يف 

ذلك الوقت جند اأنه كانت توجد اأعداد كبرية من اخلطاطني والن�صاخ يف مدينة اإ�صتانبول، 

ا مهًما يف تاأخـري دخول املطبعة العربية اإىل الدولة العثمانية،  وهـو مـا يعترب �صبًبا اجتماعيًّ

اإذ ان الطباعة �صوف تق�صي على مهنة الن�صخ واخلطاطة. 

وعلى الرغم من اقتناع عدد كبري من كبار رجال الدولة والعلماء بفوائد الطباعة اإل اأن 

الرتدد واخلوف من ردود فعل العلماء املحافظني وحتى من العامة حال دون ال�صتفادة من 

خدمات الطباعة، بل حتى من ا�صتعمال الكتاب املطبوع يف اأوروبا، لذا اأحجم امل�صلمون 

عن �صراء كتب عربية مطبوعة يف اأوروبا مثل كتاب »القانون الثاين« يف الطب لبن �صينا 

وميكننا القول اإن اليهود املقيمني بالآ�صتانة هم اأول 
 )60(

الذي طبع يف اإيطاليا �صنة 1593م.

من اأدخل فن الطباعة اإىل تلك املدينة، فقد قدم اإليها يف اأواخر القرن اخلام�س ع�صر اأحد 

علمائهم ويدعى اإ�صحق جر�صون واأح�صر معه مطبعة وحروًفا عربية لين�صر بها كتب الديانة 
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اليهودية املخطوطة التي كان ي�صعب احل�صول عليها لقلة عدد النا�صخني اليهود وارتفاع 

 يف ال�صفحة ال�صابعة من موؤلفه »الأتراك 
)61(

اأ�صعار املخطوطات حيث يقول اآورام غالنتى.

)62(

واليهود« اإن اليهود اأتوا اإىل تركيا من اإ�صبانيا مبطبعتهم اإىل تركيا عام 1492م.

لقـد ا�صتفـاد اليهود مـن جـو الت�صامـح الدينـي ال�صـائـد داخل الإمرباطورية للقيام 

بعدة اأن�صطة دينية، وثقافية، و�صيا�صية برعاية الباب العايل، حتى ُعرف القرنان 9-10هـ/ 

15-16م بالع�صر الذهبي لهذه اجلالية. وكان ال�صلطان بايزيد الثاين )1481م- 1512م( 
قد �صمح لليهود املطرودين من اإ�صبانيا بال�صتقرار ببالده، ووفر لهم كل الإمكانات ال�صرورية 

للعمل الثقايف والعلمي لفائدة جاليتهم؛ ومن قبيل ذلك اأنه رخ�س لهم اإقامة مطبعة �صنة 

899 هـ/1494م، على األ يطبعوا كتًبا باحلروف العربية والقت�صار على احلروف العربانية 
والالتينية. كما اأ�ص�س اليهود على اأثر هذا القرار مطبعتني بكل من اإ�صتانبول و�صالونيك 

يف نهاية القرن 9هـ/ 15م، اأي قبل قرنني كاملني من ظهور اأول مطبعة عربية بالعا�صمة 

العثمانية.

من ناحية اأخرى خ�صي ال�صلطان بايزيد الثاين اأن ي�صتفيد رعاياه من الخرتاع اجلديد، 

ا ُيَحرم فيه على غري اليهود ا�صتخدام فن الطباعة، وكان لتلك 
ً
فما كان منه اإل اأن اأ�صدر اأمر

املطبعة التي اأح�صرها جر�صون اأطيب الأثر يف ن�صر الآداب العربية وترقيتها، فقد ا�صتطاعت 

خالل ثالثة قرون اأن تطبع اأكرث من مائة كتاب يف خمتلف العلوم والفنون بف�صل عناية 

كبار رجال الطائفة اليهودية يف الآ�صتانة، وكان لهم نفوذ كبري عند اأ�صحاب ال�صلطان.

الأو�صاع الثقافية وال�صيا�صية فى تركيا قبل تاأ�صي�س املطبعة

تطورت احلركة الثقافية يف تركيا ب�صكل عام والأدبية منها ب�صكل خا�س، حيث كان 

التوجه العام نحو الأدب.. وتاأثر الأدباء الأتراك باملو�صوعات الفار�صية والأ�صلوب الفار�صي، 

اأربع  اأي�ًصا، واأ�ص�صت  باقتناء الكتب  ثم الأدب العربي، وقد ظهر يف هذا العهد ال�صغف 

رائعة يف جمالها،  واأ�صبلة  بق�صور  املدينة  تزيني  ومت  اإ�صتانبول،  يف  ومهمة  كبرية  مكتبات 
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واأطلق على عهد ال�صلطان اأحمد الثالث )1703م–1730م( عموًما يف التاريخ العثماين 

»عهد اخلزامي« للدللة على النفتاح الذي ح�صل يف هذا العهد، حيث انفتحت الدولة 

)63(

على الغرب لأول مرة، وح�صل مع بع�س الدول الغربية نوع من التبادل الدبلوما�صي.

ازدياد  وبعد  الطباعة،  فن  ظهور  على  القرن  ون�صف  قرنني  من  اأكرث  مرور  بعد  لذلك 

الت�صالت بني الدولة العثمانية والدول الأوروبية على جميع امل�صتويات، اأ�صبح املناخ 

منا�صًبا لإدخال فن الطباعة العربية اإىل ال�صرق وال�صتفادة من العلوم احلديثة، وقد كانت 

هناك عدة عوامل تف�صر تغري املناخ ال�صيا�صي، والجتماعي، والثقايف، يف اجتاه الإ�صالح 

ومن اأبرزها:

الهزائم الع�صكرية التي ُمنيت بها الدولة العثمانية اأمام رو�صيا والنم�صا يف بدايات  1- 

القرن الثامن ع�صر، والتي دفعت بالباب العايل اإىل عقد اتفاقيات �صالم، والدعوة 

اإىل الإ�صالح فكان من �صبل هذا الإ�صالح رفع القيود عن احلريات ومنها الطباعة.

اإنتهاج ال�صلطان اأحمد الثالث �صيا�صة �صلمية مع الدول الأوروبية وت�صجيعه على تن�صيط  2- 

احلركة الفكرية والعلمية، فاأ�ص�س املكتبات و�صجع العلماء على الدرا�صة والتاأليف.

الدولة  عرفت  فلقد  الطباعة،  فوائد  عن  باري�س  يف  العثمانية  الدولة  �صفري  ر�صائل  3- 

اأفندي ابن �صفري تركيا وكان �صعيد  العثمانية املطبعة العربية بف�صل م�صعى �صعيد 

اأفندي، الذي اأ�صبح فيما بعد �صدًرا اأعظم، ب�صحبة اأبيه يف العا�صمة الفرن�صية، ف�صاهد 

املطابع ومل�س منافعها العديدة عن قرب، فلما عاد اإىل الآ�صتانة بادر بالت�صال برجال 

الأدب، والعلوم، والفنون وفاحتهم يف اأمر اإن�صاء مطبعة فرحبوا جميًعا بالفكرة.

لعبت العالقات بني الأقليات امل�صيحية داخل الإمرباطورية العثمانية وخارجها دوًرا  4- 

الثالث  »اأثنا�صيو�س  اأنطاكيا  بطريرك  قام  تركيا، حني  اإىل  املطابع  اإدخال  يف  ا 
ً
مبا�صر

كتابني عن  ن�صر  وجنح يف  1701م،  عام  بوخار�صت يف  مطبعة يف  بتاأ�صي�س  دبا�س« 

الديانة امل�صيحية.

الف�صل الثالث
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اإبراهيم متفرقة وجهوده يف اإن�صاء املطبعة    

 املجرية، الواقعة 
)65(

 يف مدينة )قولزوار(
)64(

ولد اإبراهيم متفرقة عام 1085هـ /1674م

يف تران�صلفانيا، وكانت ت�صمى )اأردل( يف عهد الدولة العثمانية، ون�صاأ يف كنف اأبوين على 

مذهب »التوحيد« اأو »الوحداين« الربوت�صتانتي.

اأ�صل جمري، ينتمي اإىل املذهب  اإبراهيم متفرقة من  وبح�صب امل�صادر املختلفة، فاإن 

وبني  ناحية  من  واملجر  العثمانية  الدولة  بني  جرت  التي  املعركة  يف  اأ�صر  الربوت�صتانتي. 

اإ�صالمه  اأ�صهر  ا�صتانبول حيث  اإىل  انتقل  ثم  1693م،  عام  اأخرى يف  ناحية  النم�صا من 

ا ون�صيًطا فقد اأملَّ باللغة الرتكية  جمرًبا، واأطلق على نف�صه ا�صم »اإبراهيم«، وملا كان رجاًل ذكيًّ

ومبادئ الدين الإ�صالمي يف عدة �صنوات.

الق�صة ملفقة من قبل  اأن تلك  املعا�صرين يرى  الباحثني  ال�صواد الأعظم من  اأن  اإل 

اأتى  الثاين الذي  اأما  ا لإبراهيم متفرقة، وهو »دو�صو�صوار«، 
ً
اأحدهما كان معا�صر راهبني، 

بعده فهو »قرة جون«.

لكن اإذا نظرنا اإىل ن�صاأة اإبراهيم متفرقة، فنجده قد ن�صاأ يف بلد كان يتمذهب جل اأهله بعقيدة 

التوحيد، وقد انت�صر هذا املذهب يف »اأردل« يف اأوا�صط القرن ال�صاد�س ع�صر امليالدي، ودخل 

اأكرث الأهايل فيه، ون�صاأ بعد ذلك �صراع �صديد بني الكاثوليك واملوحدين، كان �صينتهي ل�صالح 

فيها  احلكم  وانتقال  1091هـ/1680م  عام  للمجر  العثماين  احلكم  انتهاء  لول  املوحدين، 

للكاثوليك الذين اتبعوا �صيا�صة التنكيل �صد الربوت�صتانت، وب�صكل خا�س �صد املوحدين، 

وذلك عام 1099هـ/1688م، ف�صغطوا على الأهايل يف »اأردل« ليدخلوا يف مذهب الكاثوليك، 

وقد نهبت اأموال املعار�صني امل�صرين على موقفهم؛ فاإبراهيم متفرقة الذي ن�صاأ يف »اأردل« و�صاهد 

ال�صراع ال�صديد بني املذاهب الن�صرانية، قد حدد موقفه من تلك املذاهب بتوجهاته العلمية 

والفنية. ول يت�صور اأن يكون متفرقة امللم باأنواع من العلوم واملعارف متمذهّبا مبذهب معار�س 

لآرائه العلمية معار�صة �صديدة وخا�صة اإذا علمنا اأن الرهبان يف ذلك الوقت كانوا األد اأعداء 
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املطبعة، كذلك قام اإبراهيم متفرقة بكتابة »ر�صالة اإ�صالمية« بالرتكية دافع فيها عن القراآن وف�صر 

�صبب اعتناقه الإ�صالم. كما فند يف ر�صالته املذهب الكاثوليكي. واأكد اأن الن�صر النهائي �صيكون 

لالإ�صالم مبا اأن هذا الدين تنباأ به �صيدنا عي�صى عليه ال�صالم على اأنه دين العاملني.

يعد اإبراهيم متفرقة وهو رجل اأدب، وعلم، ودبلوما�صي، من اأبرز رواد حركة الإ�صالح 

يجيد  ا  ذكيًّ ا 
ً
عاملـ رجاًل  متفرقة  اإبراهيم  كان  12هـ/18م.  القرن  يف  العثمانية  الدولة  يف 

اللغات الرتكية، والعربية، والفار�صية، والالتينية، بالإ�صافة اإىل لغته الأم اأي املجرية. در�س 

ا يف العلوم والآداب ولقب ب�صبب 
ً
الريا�صيات، والعلوم، والفنون و�صرعان ما اأ�صبح متبحر

ذلك بـ »متفرقة« اأي متعدد املواهب، وهو لقب يطلق على رجال الفكر والعلم بال�صرايا 

ممن بلغ درجة عالية من املعرفة. تقلد منا�صب خمتلفة بالإدارة العثمانية، حتى كلفه الباب 

العايل مبهام �صيا�صية ودبلوما�صية �صامية واأ�صبح م�صت�صاًرا ومبعوًثا خا�ًصا لل�صلطان، واأجرى 

مفاو�صات دبلوما�صية �صامية خا�صة مع النم�صا ورو�صيا عام 1127هـ/1715م، ويف فيينا 

1132هـ/1720م عني �صابط ات�صال ومرتجًما لدى  1128هـ/1716م ويف �صنة  عام  

الأمري املجري راكوزي، ثم ا�صرتك مع اأحمد با�صا بونفال يف اإعداد م�صروع حتالف عثماين 

)66(

�صويدي �صد رو�صيا يف 1156هـ/1743م.

بالتقدم  فاإنه كان على دراية كبرية  اإبراهيم متفرقة،  وتاأ�صي�ًصا على ما �صبق ذكره عن 

بع�س  لإدخال  احلما�صة  فيه  بعث  مما  وعلمية.  فنية  ميادين  عدة  اأوروبا يف  حققته  الذي 

الديانة  بني  التمييز  يجب  اأنه  موؤكًدا  العثمانية  الإمرباطورية  اإىل  اجلديدة  الكت�صافات 

امل�صيحية التي ل تفيد املجتمع الإ�صالمي وبني العلوم احلديثة باأوروبا التي �صتعود بالنفع 

على امل�صلمني، واأنه ل تعار�س بني العلم والإ�صالم. وبهذا الفكر التحرري املنفتح على 

 وقد �صنحت 
)67(

اأوروبا اهتم اإبراهيم متفرقة مب�صروع اإقامة مطبعة باحلرف العربي با�صتانبول،

 وكان من 
)68(

الفر�صة يف ال�صنوات الأخرية من وزارة ال�صدر الأعظم اإبراهيم با�صا داماد،

)69(

املقربني اإليه حيث ح�صل على موافقته، ووجد كل ت�صجيع من  لدنه لإمتام م�صروعه.
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تاأ�صي�س املطبعة 

ترجع بداية عهد اإبراهيم متفرقة يف الطباعة اإىل اأيام درا�صته يف الكلية التن�صريية يف 

)قولزوار( حيث تعلم يف كني�صة كلفينية بها فن الطباعة، وذكر باحث اآخر اأنه تعلم هذا 

الفن يف )قولزوار( عام 1689م على يد اأ�صهر نحات يف ذلك الوقت وهو الطابع ال�صهري 

املدينة  يف  الوحداين  للمذهب  مطبعة  اأهم  اأن�صاأ  الذي  كي�س«  م�صتوتفالو�صي  »ميخائيل 

)70(

املذكورة. وكان اإبراهيم متفرقة اآنذاك طالًبا يف كلية الالهوت.

اإ�صالمية  اأول مطبعة  لتاأ�صي�س  م�صروًعا  �صلبي  �صعيد  مع  بالتعاون  متفرقة  اإبراهيم  اأعد 

باحلرف العربي يف العامل ويكون مقرها ا�صتانبول، هذا بالإ�صافة اإىل »ر�صالة و�صيلة الطباعة«. 

وباخل�صو�س حتملهما لكل  املطبعة،  العملية لإقامة  الإجراءات  م�صروعهما  وقد عر�صا يف 

امل�صاريف التي تتطلبها. وقد قدما بالإ�صافة اإىل ن�س امل�صروع، بع�س العينات من الن�صو�س 

املطبوعة باحلرف العربي لل�صدر الأعظم الذي ا�صتح�صن الفكرة ونقل كل الوثائق اإىل �صيخ 

الإ�صالم وبع�س العلماء املقربني لل�صلطان، وهوؤلء وافقوا على امل�صروع وكتبوا تقاريظ على 

»ر�صالة و�صيلة الطباعة« كما اأ�صدر �صيخ الإ�صالم فتوى يجيز فيها طبع الكتب، ماعدا تلك 

املتعلقة بال�صريعة والفقه الإ�صالمي، وهذه الفتوى كانت اأكرب �صند قانوين للم�صروع عند 

 بتاريخ 
)71(

عر�صه على اأنظار ال�صلطان اأحمد الثالث الذي وافق عليه واأ�صدر »خط همايون«

15 ذي القعدة 1139هـ/1726م، يرخ�س فيه لإبراهيم متفرقة و�صعيد �صلبي باإقامة مطبعة 
باحلرف العربي يف ا�صتانبول، وقد اأرفق هذا الأمر بن�س فتوى �صيخ الإ�صالم على ا�صتعمال 

هذا الكت�صاف واإقناع الرعايا مبزاياه وخا�صة املحافظني منهم، وكذلك فعل �صاحبا املطبعة 

اأول كتاب ي�صدرانه ن�صو�س »خط همايون«، و»الفتوى«، و»ر�صالة و�صيلة  اللذان ن�صرا يف 

النجاح  العايل كل ظروف  الباب  العلماء عليها. وبهذا الإجراء �صمن  وتقاريظ  الطباعة« 

للم�صروع اإذ اإن الفقهاء، والعلماء، وال�صلطان اأيدوا هذا الكت�صاف ووافقوا على ا�صتخدامه 

�صنة  يف  ذلك  حدث  مثلما  املحافظني،  طرف  من  معار�صة  كل  نف�صه  الوقت  يف  وتفادوا 

 )�صكل 15( 
)72(

997هـ/1588م عند حماولة بيع كتب اأوروبية مطبوعة بالعربية.
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لقد اجتهت املطبعة نحو طبع كتب غري متعلقة بالفقه وال�صريعة، بناء على فتوى �صيخ 

الإ�صالم وقرار ال�صلطان اأحمد الثالث؛ فاختارت ب�صعة جمالت معرفية للرتكيز عليها، 

الأخري  املجال  والتاريخ وهذا  وفنون احلرب،  واللغة،  ن�صرت كتًبا يف اجلغرافيا،  اأن  فكان 

احتل الن�صيب الأكرب يف من�صوراتها، حيث بلغ قدر ما ن�صر عنه  ثالثة ع�صر كتابًا من جملة 

ع�صرين. والغر�س من هذا الختيار هو اإبراز اأجماد �صالطني بني عثمان وتدعيم �صرعيتهم 

بع�س  بالأ�صا�س  يروجون  كانوا  املطبعة  اإدارة  على  القائمني  اأن  اإىل  بالإ�صافة  التاريخية، 

الأفكار الإ�صالحية، منها الدعوة اإىل التفكري يف اأ�صباب الهزائم وانقرا�س الدول ال�صابقة، 

فكانت املطبعة مبثابة منرب لدعاة الإ�صالح للتعريف باآرائهم الإ�صالحية والدعوة لالنفتاح 

على الغرب. لذلك فاإن املطبعة موؤ�ص�صة اأن�صاأها ورعاها رجال ال�صيا�صة خلدمة الباب العايل 

ا. ا وعلميًّ ا اأكرث من خدمة الرعية ثقافيًّ �صيا�صيًّ

لكن املطبعة لقيت يف اأوىل �صنني عملها بع�س التخبط وعدم ال�صتقرار، ذلك اأن امل�صلمني 

مل يهتموا مبا ت�صدره املطبعة من كتب ثقافية، اأو تاريخية، ذلك اأنه كما نعلم كان حمظوًرا على 

املطبعة اإ�صدار اأي كتب خا�صة بال�صرع اأو الفقه الإ�صالمي؛ فامل�صلمون بقوا متعلقني بالكتابة 

بخط اليد، ومل يكن من ال�صهل تغيري عاداتهم القرائية يف وقت ق�صري من طرف مطبعة واحدة 

مهما بلغ ن�صاطها. بل اإن هذه املطبعة الوحيدة بقيت ظاهرة منعزلة وغريبة عن الإطار الثقايف 

ا ل�صعف رواج الكتاب املطبوع، فاإن املطبعة مل ت�صتطع اأن ت�صع 
ً
والعلمي لالإمرباطورية، ونظر

على احلياة الثقافية يف امل�صرق الإ�صالمي اإل قلياًل. مل ي�صتمر هذا التخبط وعدم ال�صتقرار 

ملدة طويلة حيث بداأت املطبعة تدريجًيا غر�س تقاليد جديدة لدى املتعلمني امل�صلمني تتمثل 

يف ا�صتخدام الكتاب املطبوع والتعامل مع اإنتاج املطابع. وقد جاء ذلك نتيجة اقتناع وتفهم 

امل�صتفيدين باأهمية فن الكتابة اجلديد يف التقدم العلمي والثقايف للمجتمع الإ�صالمي.

اأ�صباب الوقوف يف وجه اإن�صاء  املطبعة

نفى الباحث »نيازي برك�س« ح�صول اعرتا�س من العلماء على اإن�صاء املطبعة، م�صتدًل 

على ذلك بعدم وجود اأي قيد اأو وثيقة يف هذا ال�صاأن. كما رد على مقولة كاتب غربي 

الف�صل الثالث

02 Fasl 1 cs3 P13.indd   56 10/30/08   5:19:01 PM



69

ا 
ً
يعزو اأخري دخول املطبعة يف الدولة العثمانية اإىل العلماء الذين كانوا يرون يف ذلك خطر

على الأمن العام وعلى املعامالت الدينية على النحو الآتي: »لي�س هناك من دليل يف 

اعرتا�س العلماء للفن اجلديد؛ بل اإن �صيخ الإ�صالم قد اأ�صدر الفتوى فوًرا، وكتب اثنا 

ع�صر �صخ�ًصا من العلماء تقاريظ على الكتاب، ومل يذكروا يف تلك التقاريظ �صيًئا حول 

)�صكل 15( الطلب الذى تقدم به اإبراهيم متفرقة لتاأ�صي�س املطبعة.
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معار�صة ال�صريعة للمطبعة. كما اأن تعيني اأربعة م�صححني ثالثة منهم ق�صاة والآخر �صيخ 

طريقة، يدل على عدم معار�صة العلماء لذلك«.

)73(

ثم قام نيازي برك�س بتعديد اأ�صباب الوقوف ورف�س اإن�صاء املطبعة يف بادئ الأمر:

كان لبد من وجود تقدم تقني يف بع�س اجلوانب للبدء بالطباعة وت�صيري اأمرها، 1- 

كان ينبغي اإنتاج كمية كافية من الورق، لت�صيري اأمور الطباعة. 2- 

كان ينبغي وجوده عدد كاٍف من القراء لتغذية فن الطباعة، اإذا نظرنا اإىل الأو�صاع  3- 

يف تلك الفرتة.

قام الدكتور �صهيل �صابان بتفنيد تلك الأ�صباب، حيث ذكر اأن اعرتا�س العلماء على 

الورق  كافية من  بعدم وجود كمية  القول  اأن  وارًدا، يف حني  كان  العربية  املطبعة  اإن�صاء 

ا غري مقبول، لأن الظروف القت�صادية للدولة العثمانية يف 
ً
لت�صيري اأمور الطباعة يعترب اأمر

ذلك الوقت )القرنني ال�صاد�س وال�صابع ع�صر( كانت كفيلة بتوفري الورق، واإنتاج الكمية 

الكافية منه، ي�صاف اإىل ذلك اأن النفو�س بعدما تهياأت لقبول فن الطباعة مبدة طويلة، مل 

ير العلماء باأ�صا من طبع الكتب ال�صرعية، ا�صتنادا اإىل الق�صية الفقهية »الأمور مبقا�صدها«، 

)74(

حيث قا�صوا عملية الطبع على عملية التجليد.

 ر�صالة »و�صيلة الطباعة«

– املن�صورة يف ديباجة املجلد  اإبراهيم متفرقة يف ر�صالته املعروفة بو�صيلة الطباعة  ذكر 

الأول من »قامو�س وان قويل« )وهي اأربع �صفحات ون�صف ال�صفحة، كل �صفحة تتكون 

ا( – فوائد املطبعة واأهميتها يف حياة ال�صعوب، واأو�صح كيف اأهمل اليهود 
ً
من 34 �صطر

والن�صارى ن�صر كتبهم الدينية، وبنيَّ اأن امل�صلمني على العك�س منهم اعتنوا بالقراآن الكرمي 

واحلديث النبوي ال�صريف و�صبطه، ثم حتدث عن �صياع كتب كثرية يف اأيام »جنكيز خان« 

و»هولكو«، ويف اأثناء وقوع الأندل�س يف يد الأوروبيني، وعدم بقاء من يقوم من اخلطاطني 

اأ�صحاب الهمم العالية بن�صخ الكتب الكبرية، واأن ما كتبه اخلطاطون الآخرون قد امتالأ 
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بالأخطاء، مما يوؤدي اإىل �صياع العلوم واملعارف، واأن كثرًيا من ن�صخ الكتب النادرة �صاعت 

يف احلرائق التي تن�صب بني حني واآخر يف )اإ�صتانبول(، واأن طلبة العلوم عاجزون عن توفري 

 )�صكل 16(
)75(

الكتب املقررة عليهم، كما اأن تلك الكتب املخطوطة باهظة الثمن... الخ.

اأن ي�صرع يف التعريف بالطباعة، فاأجمل فوائدها على النحو  اإبراهيم متفرقة  اأراد  وقد 

)76(

التايل:

اإن اإتاحة بع�س الكتب املهمة للخوا�س والعوام بكرثة اأمر مفيد. 1- 

اإن طبع اآثار املوؤلفني يوؤدي اإىل اإحيائها ون�صرها بني امل�صلمني. 2- 

مبا اأن خطوط الكتب )املطبوعة( مقروءة، ووا�صحة، وجميلة، فاإن ذلك �صوف ي�صهل  3- 

الأمر على املعلمني واملتعلمني. كما اأن حرب الكتب املطبوعة ثابت ل يتاأثر باملاء مثل 

الكتب املخطوطة.

اآلف  ت�صاوي  املخطوط(  الكتاب  )من  واحد  جملد  وتكلفة  مربح،  عمل  الطباعة  4- 

الكتب )املطبوعة(، وبذلك تنخف�س اأ�صعار الكتب وي�صتفيد منها اجلميع.

اإمكانية البحث عن املو�صوع املطلوب يف تلك الكتب ب�صهولة، حيث تزود بفهر�س  5- 

جممل يف بداية الكتاب وفهار�س مف�صلة يف نهايته.

تخفي�س اأ�صعار الكتب يكون �صببا لقيام ال�صعب يف املدن والقرى النائية بال�صتفادة  6- 

من الكتاب )والإقبال عليه(.

اإمكانية تاأ�صي�س مكتبات كبرية يف املدن )وبالتايل( يتزايد عدد طالب العلم. 7- 

�صوف  فاإنها  باجلهاد،  الإ�صالمية  الأمة  �صاأن  من  رفعت  العثمانية  الدولة  اأن  وكما  8- 

تخدمها حني تقوم بن�صر الكتاب.

يعرف الأوروبيون قيمة الكتب العربية، والفار�صية، والرتكية، فيقومون بطبعها. اإل اأن  9- 

الكتب التي يطبعونها مليئة بالأخطاء، وي�صتعملون اخلط املغربي، ويقومون بتقليده، 

الف�صل الثالث

02 Fasl 1 cs3 P13.indd   59 10/30/08   5:19:04 PM



72

وذلك اخلط خاٍل من اأي اأثر للزينة واحل�صن. وهو مبني على اخلطاأ. ويحتمل اأنهم يف 

امل�صتقبل اإذا وجدوا املوؤهل لذلك �صوف يطبعون املوؤلفات ال�صرقية ب�صكل وا�صح 

و�صحيح، وير�صلونها اإىل البالد الإ�صالمية. ويجلبون بذلك الأموال من امل�صلمني. 

فكما اأن امل�صلمني فاقوا الكفار يف كل النواحي فينبغي اأن يتقدموا عليهم يف هذه 

الناحية اأي�ًصا.

ومع اأن مو�صوع هذه ال�صنعة قد نوق�س بني الوزراء )فيما �صبق( اإل اأن �صعوبة هذا  10- 

اأما  لتحقيقه.  اإمكانية  له. ولذلك مل توجد  املوؤهلني  لتوافر  الفر�صة  تتح  العمل مل 

الآن فاإن الإمكانات لوجود املطبعة متوافرة. وطبع الكتب التي يحتاج اإليها العامل 

الإ�صالمي �صوف يزيد من �صاأن و�صرف الدولة.

فرمان ال�صلطان اأحمد الثالث

ذكر ال�صلطان اأحمد الثالث يف الفرمان الذي اأ�صدره �صنة 1139هـ/1726م بناًء على 

طلب »�صعيد اأفندي« و»اإبراهيم متفرقة«، اأنه اأجاز لهما ممار�صة مهنة الطباعة واإن�صاء املطبعة، 

علماء  كتب  واإ�صدار  الإ�صالمية  الأمة  اأفراد  بني  واملعارف  العلوم  ن�صر  اإىل  توؤدي  لكونها 

الدين املبني وحفظها و�صيانتها، حيث تعر�س كثري من الكتب النادرة اإىل التلف والإحراق 

وال�صياع اأيام »جنكيز خان« و»هولكو« وهجوم الإفرجن على الأندل�س واملعارك التي جرت 

بني حني واآخر، كل ذلك يجعل اإن�صاء املطبعة واجًبا ول باأ�س بال�صروع اأول الأمر يف طبع 

ا لرغبة طلبة العلم فيه، وكونه كتابا �صخما، ل ي�صتطيع امل�صتن�صخون 
ً
قامو�س »وان قويل« نظر

القيام بن�صخه. واأ�صار يف الفرمان اأي�ًصا اإىل ال�صماح بطبع الكتب جميًعا ما عدا »كتب الفقه، 

 )�صكال 17، 18(.
)77(

والتف�صري، واحلديث ال�صريف، وكتب علم الكالم«.

مطبوعات اإبراهيم متفرقة

مت طبع �صبعة ع�صر كتابًا يف زمن اإبراهيم متفرقة )خالل اأربع ع�صرة �صنة(، جمموعها 

اثنان وع�صرون جملًدا، وح�صب راأي بع�س الباحثني ثالثة وع�صرون جملًدا، وذلك لأن 
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تاريخ را�صد قد وجد يف بع�س املكتبات ثالثة جملدات وكانت مو�صوعات تلك الكتب 

على النحو التايل:

)�صكل 16( ر�صالة و�صيلة الطباعة.
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•اأحد ع�صر كتابًا يف التاريخ. 	
•ثالثة كتب يف اللغة. 	

•ثالثة كتب يف علوم نافعة، مثل اجلغرافيا، واملغناطي�س، واجلي�س. 	
وكان عدد ن�صخ تلك الكتب 13200 ن�صخة، فقد طبع منها 1200 ن�صخة وبع�س اآخر 

1000 ن�صخة، وبع�س ثالث 500 ن�صخة؛ واإذا اأردنا توزيعها على ال�صنوات يظهر اأنه طبع 
ب�صكل متو�صط 1.2 كتاب يف ال�صنة الواحدة، اأي 850 ن�صخة.

تلك  اأ�صبحت  مطبعته، حيث  متفرقة يف  اأ�صدرها  التي  الكتب  يلي جمموعة  وفيما 

الكتب بواكري الطباعة الرتكية باحلرف العربي:

الكبري(.  القطع  من   -1 )جملدان 

)78(

قويل« »وان  قامو�س  للجوهري:  ال�صحاح  ترجمة 

)اأ�صكال 19، 20، 21( 

حتفة الكبار يف اأ�صفار البحار لكاتب جلبي. 2- 

ترجمة تاريخ �صياح )اأفغان�صتان( لطابع الكتاب )اإبراهيم متفرقة(. 3- 

تاريخ الهند الغربي امل�صمى حديث نو. 4- 

تاريخ تيمور كوركان لنظمي زاده البغدادي. 5- 

تاريخ م�صر القدمي واجلديد ل�صهيلي )جملدان(. 6- 

كل�صن خلفا لنظمي زاده البغدادي. 7- 

جرامر تركي لطابع الكتاب )اإبراهيم متفرقة(. 8- 

اأ�صول احلكم لنظام الأمم لطابع الكتاب. 9- 

فيو�صات مغناطي�صية. 10- 

جهاننما لكاتب جلبي. 11- 
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تقومي التواريخ لكاتب جلبي. 12- 

تاريخ نعيما )جملدان من القطع الكبري(. 13- 

تاريخ را�صد )جملدان من القطع الكبري(. 14- 

تاريخ جلبي زاده عا�صم اأفندي. 15- 

اأحوال غزوات درديار بو�صنة. 16- 

ل�صان العجم امل�صمى فرهنك �صعوري )جملدان من القطع الكبري(. 17- 

)79(

خ�صائ�س مطبوعات متفرقة

كانت تلك الكتب التي �صدرت يف مطبعة متفرقة خالل مدة اأربعة ع�صر عاًما )1141–

1155هـ/1729–1742م(؛ ومع اأن متفرقة هو من�صئ املطبعة، اإل اأنه مل يكتف باإن�صاء 
منها،  بع�صا  وترجم  طبعها،  التي  املوؤلفات  اختار  فقد  اأي�ًصا.  عاي�صها  بل  فح�صب،  املطبعة 

واأحلق مقدمات، وخوامت، ومالحق وفهار�س لبع�صها، كما عمل خرائط بيده ونحت حروًفا، 

وا�صتغل بالأمور الفنية للمطبعة بنف�صه، وتظهر خ�صائ�س كتب متفرقة يف النقاط الآتية:

خلوها من الأخطاء الإمالئية واملطبعية باملقارنة بالكتب التي طبعت بعد وفاته. فقد  ● 

ظهرت الكتب التي طبعت بعد وفاته بيد خلفه القا�صي »اإبراهيم اأفندي«. والكتب 

اإمالئية  اأخطاء  على  حتتوي  1198هـ  عام  بعد  اأي�ًصا  نف�صها  املطبعة  طبعت يف  التي 

ومطبعية. ولهذا فاإن ال�صمة البارزة ملطبوعات متفرقة اإ�صافة اإىل كونها بواكري الطباعة 

العربية يف الدولة العثمانية، هي خلوها من الأخطاء املطبعية.

كتابة املقدمات اأو املالحق والتذييالت لها، اأو بعمل الفهار�س التف�صيلية، مما يجعله  ● 

»كل�صن  لـ  كتبها  التي  املقدمة  قراءة  ولعل  ع�صره،  البارزين يف  املوؤلفني  م�صاف  يف 

يف  متفرقة  اأ�صلوب  على  دليل  خري  كتاب  كل  عن  نبذة  ذلك  بعد  وتقدميه  خلفا« 

الكتابة ومنوذج حي على ذلك.
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)�صكل 17( فرمان ال�صلطان اأحمد الثالث 

وفتوى �صيخ الإ�صالم باملوافقة على تاأ�صي�س 

املطبعة.

)�صكل 18( ال�صفحة الأوىل من خط همايون.
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)فرهنك  وهو  الأخري  الكتاب  عدا  ما  الكتب،  نف�صها يف جميع  احلروف  ا�صتخدام  ● 

�صعوري(، فيظهر فرق طفيف فيه.

تلك  على  القرن  ون�صف  قرنني  اأكرث من  مرور  فمع  الكتب،  تلك  بتجليد  الهتمام  ● 

ا، حمافًظا على الأوراق التي بداخلها.
ً
الكتب فاإن جتليدها مازال فاخر

الورق امل�صتخدم فيها قوي وهو م�صقول، والظاهر اأنه ورق اأوروبي. ● 

و�صوح اخلط امل�صتخدم يف هذه املجموعة و�صهولة ال�صتفادة منها حتى اأيامنا هذه. ● 

و�صع عنوان لكل كتاب، واإن مل يكن ذلك على الغطاء اخلارجي للكتاب، اأو اأول  ● 

�صفحة منه، حيث كان متفرقة يخ�ص�س ال�صفحات الأوىل من كل كتاب )ب�صكل 

عام( لكتابة مقدمة له، اأو ذكر الكتب التي طبعها.

ذكر �صنة طبع الكتاب ومكانه يف نهاية كل كتاب، مثل الكتب املخطوطة. ● 

اتباع نظام ترقيم اأوراق الكتاب، مثل املخطوطات، ل مثل الكتب احلديثة )ال�صفحات(. ● 

كان حجم بع�س الكتب املطبوعة كبرًيا وبع�صها الأخرى �صغرًيا، ومل يتبع متفرقة يف  ● 

ذلك منهجا موحًدا.

)80(

وفاة اإبراهيم متفرقة

كان مر�س اإبراهيم متفرقة عام 1156هـ/1743م �صبًبا لتوقف ن�صاط املطبعة. فلم تن�صر يف 

هذه ال�صنة ول التي تليها اأي كتاب، وقد تويف متفرقة عام 1158هـ/1745م عن عمر يناهز 

ال�صبعني عاًما. وتذكر بع�س امل�صادر اأن وفاته كانت عام 1157هـ/1744م وذلك بال�صتناد 

اأفندي �صحن فردو�صه قدم« فهي تعني ح�صب  اإبراهيم  اإىل البيت الذي يقول: »ب�صدي 

ا لأن �صاهد القرب ن�صب على قربه بعد ثالث �صنوات من وفاته، 
ً
ح�صاب اجلمل1160هـ ، ونظر

فالتاريخ ال�صحيح لوفاته –ح�صب ذلك– هو عام 1157هـ. وكان عمره اآنذاك �صتة و�صبعني 

عاًما اأو �صبعة و�صبعني. وعلى هذا يكون التاريخ ال�صحيح مليالده هو عام 1670 اأو 1671م.
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)�صكل 19( ال�صفحة الأوىل من قامو�س »وان قويل«.
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)�صكل 20( ال�صفحة الأخرية من املجلد الأول من قامو�س »وان قويل«.
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)�صكل 21( �صفحة املقدمة من قامو�س »وان قويل«.
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مماثلة  اأخرى  مل�صروعات  الطريق  متهيد  �صلبي  و�صعيد  متفرقة  اإبراهيم  ا�صتطاع  هكذا 

بعد تغلبهم على املعوقات القانونية، بح�صولهم على موافقة علماء الدين الإ�صالمي على 

من  قرن  بعد  كثرية  اإ�صالمية  مطابع  فظهرت  ال�صروط،  بع�س  مع  الطباعة  فن  ا�صتخدام 

ذلك يف العديد من الوليات العثمانية، حيث �صاهمت هذه املطابع يف ازدهار حركة ن�صر 

الكتب، وال�صحف، واملجالت وكلها �صاعدت على نقل الآراء والعلوم احلديثة ويف اإحياء 

كتب الرتاث ويف اإدخال حركية جديدة يف احلياة العلمية والأدبية يف القرن 13 هـ/19م 

حتى عرف ذلك الع�صر بـ »ع�صر النه�صة«.

لكن ترجمة قامو�س وان قويل اإىل اللغة الرتكية عام 1729م متثل اأول كتاب اأخرجته 

املطبعة، ويتاألف هذا القامو�س من جملدين، وبيعت الن�صخة منه بخم�صة وثالثني قر�ًصا، 

التقرير  العايل، والتقارير املحررة على  الفتوى، والفرمان  القامو�س ن�س  اأول  وقد طبع يف 

الذي رفعه �صعيد اأفندي اإىل اأ�صحاب ال�صاأن.

ا من مظاهر التقليد 
ً
مل يكن دخول فن الطباعة اإىل ال�صرق الأو�صط، اأو اإىل تركيا مظهر

الأعمى للح�صارة الغربية، كما يحدث الآن، لكن الطباعة �صاهمت يف اإحداث نه�صة على 

اأثناء النه�صة الثقافية  امل�صتوى الثقايف، والجتماعي، والقت�صادي، بل وال�صيا�صي. ويف 

ظهرت جمموعة من الأدباء خرجوا من عباءة ع�صر الن�صخ، وتقدموا �صفوف الطبقة املثقفة 

اجلديدة، ومن هوؤلء اأحمد فار�س ال�صدياق �صاحب مطبعة اجلوائب. 

مطبعة اجلوائب

اأفندي، يف لبنان يف  ولد فار�س ال�صدياق، والذي عرف فيما بعد با�صم اأحمد فار�س 

العقد الأول من القرن التا�صع ع�صر، وينتمي اإىل عائلة مارونية مثقفة. ن�صاأ يف بيئة اأدبية، 

)81(

حيث ورث عن اأبيه مكتبة �صخمة حفلت بكتب من �صتى املو�صوعات.

�صباه  منذ  فا�صتغل  عائلته؛  منوال  نف�س  على  ال�صدياق  فار�س  ي�صري  اأن  ا  طبيعيًّ كان 

بالن�صخ حيث ن�صخ كتًبا م�صيحية باللغتني العربية وال�صريانية. حر�س ال�صدياق منذ بداية 
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فعلى  والدقة، واجلمال.  الإتقان،  بدرجة كبرية من  اأعماله  اإخراج  الن�صخ على  عمله يف 

الأقالم  با�صتخدام  فيو�صي  العربية،  للكتابة  املنا�صبة  الأدوات  يختار  كان  املثال،  �صبيل 

)82(

الق�صبية بدًل من ال�صن املعدين.

ارتبط ال�صدياق مبطبعة اجلمعية التب�صريية للكني�صة الإجنليزية يف مالطة، وقد عمل بها 

ا ما بني عامي 1827 و1828م يف جتهيز الن�صو�س الدينية للطباعة، 
ً
طوال ثمانية ع�صر �صهر

ثم توجه اإىل م�صر حيث �صارك يف حترير واإ�صدار جريدة الوقائع امل�صرية، وهو بذلك يعترب 

 وهو ما دفعه اإىل اإ�صدار جريدته 
)83(

من اأوائل امل�صتغلني بال�صحافة يف م�صر والعامل العربي،

)84(

اجلوائب يف يوم اجلمعة 21 ذي القعدة 1277هـ/31 مايو 1861م.

والنه�صة  التمدن  عوامل  اأبرز  من  ب�صفتها  الطباعة  عن  احلديث  يف  ال�صدياق  تبحر 

حيث و�صفها بـ »ال�صناعة اجلليلة«، وهو ما �صجعه على تاأ�صي�س مطبعة اجلوائب يف عام 

وتنوعها،  احلروف  وجمال  بالإتقان،  »اجلوائب«  مطبوعات  متيزت   
)85(

1286هـ/1870م.

والقيمة  الرتاث،  لكتب  اجليد  بالنتقاء  امتازت  كما  الطبع،  وجودة  الإخراج  وح�صن 

الأدبية، وكل هذا يرجع اإىل طبيعة ال�صدياق وعمق معرفته. كما متيزت مطبوعات اجلوائب 

الوقت، كذلك كان  الرغم من مرور  برونقه على  ما زال حمتفًظا  الذي  الرائع،  بالتجليد 

ا ومن اأجود الأنواع يف ذلك الوقت، مثل ورق كتاب »اجلا�صو�س  الورق امل�صتعمل فيها قويًّ

)23   )�صكال 22، 
)86(

على القامو�س«.

حال وهي  ع�صر،  التا�صع  القرن  مطلع  حتى  تركيا  يف  الطباعة  حال  هي   تلك 

اأوروبا، ل�صيما يف فرن�صا واإيطاليا، ول �صك  اإذا قورنت بحال الطباعة يف  ل حت�صد عليها 

الطباعة  تقدم  دون  التي حالت  هي  و�صعًبا  بالأتراك حكومة  اأحاطت  التي  الظروف  اأن 

وانت�صارها؛ لأن هذا الفن ل ينمو ول يزدهر اإل يف بيئة تتجاوب معه وترحب به.

لقد �صاد اجلدل واحلوار بني املحافظني واملجددين يف تركيا حول جدوى املخطوط والكتاب 

املطبوع، وبني الكتابة بخط اليد والكتابة بحروف املطبعة، وبني مهنة النا�صخ والطابع. 
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)�صكل 22( كتاب اجلا�صو�س على القامو�س، 

طبع يف مطبعة اجلوائب عام 1299 هـ .

)�صكل 23( كتاب الدرا�صة الأولية يف اجلغرافيا 

الطبيعية، طبع يف مطبعة اجلوائب عام 1301 هـ.
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دافع املحافظون عن املخطوط، وذلك لأنهم يرونه كان اأميًنا عرب الع�صور يف نقل قيم 

الإ�صالم، والعلوم املختلفة كتابًيا، وباعتباره وعاء املعرفة التقليدي، فقد حاز عناية خا�صة 

من طرف النا�صخني، والعلماء، وامل�صلمني. اأما الكتاب املطبوع فكان املحافظون يرون فيه 

تهديًدا للمخطوط فهو قادم من »بالد غري امل�صلمني« للق�صاء على الكتابة اليدوية اجلميلة، 

وتعوي�صها بحروف معدنية كبرية. بالإ�صافة اإىل اأن الكتاب املطبوع كان حمل ريبة لأنه قد 

ين�صخ كتًبا غري مطابقة لالأ�صل، في�صوهها ويحرفها مما يحدث ا�صطرابًا وت�صوي�ًصا للفكر ثم 

اإن فن الطباعة �صيحطم مهنة النا�صخني ويحرمهم من موارد رزقهم.

اأما املجددون فريون املخطوط من زاوية اأخرى، فهو مل يعد قادًرا على نقل القيم ومكا�صب 

اإنقاذ اآلف املوؤلفات العربية املهددة بالفناء ب�صبب اأحداث  احل�صارة الإ�صالمية، ول على 

تاريخية موؤ�صفة؛ لأن النا�صخني كانوا جاهلني ومهملني يف مهنتهم واأ�صاءوا كثرًيا اإىل ميدان 

الثقافة والعلوم، بالإ�صافة اإىل بطء عملية الن�صخ، واأخطاء الكتابة العديدة. من ناحية اأخرى 

كان املخطوط نادًرا وباهظ الثمن، ولهذا مل يكن �صعره يف متناول اجلميع. وهذا ما ت�صبب 

معلومات  وعاء  املطبوع  الكتاب  املجددون يف  وجد  الأمية. كذلك  ن�صر  كبري يف  اإىل حد 

امل�صتقبل، وهو قادر على م�صاهاة الكتابة بخط اليد من حيث الإبداع، والأهم من ذلك هو 

قدرته العجيبة على ن�صر العلوم والفنون يف اأو�صاط املتعلمني لأن املطبعة ت�صدر ن�صًخا كثرية 

)87(

من الكتاب الواحد، مما يقلل ثمن الكتاب وبالتايل يزداد عدد الن�صخ املطبوعة واملوزعة.

�لكتاب �لعربى �ملطبوع يف بالد �ل�شام )�شوريا ولبنان(

)88(

املحاولت الأوىل لإن�صاء مطابع عربية يف بالد ال�صام يف القرن 11هـ/ 17م

منذ الوهلة الأوىل وجد امل�صيحيون العرب �صالتهم يف املطبوعات العربية التي ت�صدر 

يف اأوروبا يف تنمية ثقافتهم الدينية، وهذا ما دفعهم يف البداية اإىل طلب املن�صورات الدينية 

العربية من اأوروبا، اإل اأنهم اكت�صفوا اأن هذه الكتب ل تتفق يف م�صمونها مع الن�صو�س 

املعتمدة يف كنائ�صهم، اإذ طغت عليها الن�صو�س الكاثوليكية التي تنوي كني�صة روما ن�صرها 
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يف تلك الربوع. ولهذا ت�صدوا جميًعا ملحاولت »رْومنة« طوائفهم، ومل يتخلف املارونيون 

رغم ارتباطهم بكني�صة روما عن اتخاذ املوقف نف�صه، بل جتاوزوه للقيام مبحاولت لتاأ�صي�س 

اإىل ظهور  اأف�صت  التي  تلك  ا هي  ن�صبيًّ الناجحة  املحاولت  اأوىل  ببالدهم. كانت  مطابع 

مطبعة قوزحيا �صنة 1018 هـ/1610م. اأما بقية املحاولت فلم تتجاوز حد امل�صاريع دون 

اأن تعرف طريقها لالإجناز.

املطبعة املارونية بقوزحية 1018هـ/1610م

اكت�صب العلماء املارونيون جتربة كبرية يف جمال الن�صر بروما وباري�س، وفكر اأحدهم وهو 

�صركي�س الرزي لدى عودته اإىل جبل لبنان يف تاأ�صي�س مطبعة لفائدة اأبناء الطائفة. فامل�صدر 

1018هـ/1610م يف  �صنة  بها  الذي طبع  الوحيد  الكتاب  املوؤ�ص�صة هو  الأ�صا�صي لهذه 

 كان �صبب اختيار قوزحيا هو قرب هذا املن�صك القريب 
)89(

قرية قوزحيا وهو »�صفر املزامري«.

من طرابل�س، حيث يعد مكانًا مقد�ًصا للم�صيحيني. اإذ يوجد به دير القدي�س اأنطوان الذي 

يق�صده امل�صيحيون باأعداد غفرية، وي�صرف على هذا الدير اأفراد من عائلة الرزي منذ القرن 

م�صروعه،  لتنفيذ  املكان  لهذا  الأ�صرة  هذه  اأبناء  اأحد  اختيار  يف�صر  ما  وهذا  9هـ/15م، 
اأنظار  البعيدة عن  القرية اجلبلية  به هذه  تتميز  الذي  الهدوء والأمن  اإىل ذلك  بالإ�صافة 

الأتراك العثمانيني.

مائتني  ويت�صمن  بال�صريانية«،  املزامري  »�صفر  هو  املطبعة  هذه  مطبوعات  واأول  اأهم  اأما 

وت�صعني �صفحة وكل �صفحة موزعة على عمودين، واحد مكتوب باحلرف ال�صرياين والآخر 

باحلرف الكر�صوين. اأي الأول لن�س املزامري باللغة ال�صريانية والثاين للن�س العربي. اإل اأنه 

)90(

كتب باحلرف الكر�صوين.

اأ�ص�س امل�صيحيون ثالث مطابع عربية يف بالد ال�صام عامة  اإىل جانب املطبعة املارونية 

يف  ال�صوير  ويف  1118هـ/1706م،  يف  حلب  يف  م:   18 القرن  من  الأول  الن�صف  يف 

1147هـ/1734م، ويف بريوت يف 1165هـ/ 1751م.
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مطبعة حلب )1118 هـ/ 1706 م- 1123 هـ/ 1711م(

 حيث كان لختيارها 
)91(

�صهدت مدينة حلب ال�صورية مولد اأول مطبعة عربية بامل�صرق،

عدة اأ�صاب مهمة:  

اأوًل: حلب مركز جتاري كبري بامل�صرق

تقع مدينة حلب يف مفرتق عدة طرقات جتارية كربى، وقد ا�صتفادت من هذه اخلا�صية 

الإ�صالمية،  الدول  بني  التجارة  على  الأتراك  و�صيطرة  العثمانية،  الفتوحات  تو�صع  بعد 

ال�صورية على  املواينء  انفتاح  اإىل  بالإ�صافة  الدولية.  التجارة  فا�صتقطبت جزًءا مهًما من 

التجارة البحرية الأوروبية، حيث متكنت حلب وهي مدينة قارية من جلب التجار الفرن�صيني 

)92(

منذ �صنة 970هـ/1562م والإجنليز يف 991هـ/ 1583م.

لقد اأدى هذا الزدهار التجاري اإىل دعم الأقليات الدينية بحلب، وبريوت، وطرابل�س، 

ا. ولقد حافظت مدينة  ا م�صيحيًّ وتطور احلركة الأدبية لديهم، مما جعل حلب مركًزا ثقافيًّ

اأثر  اأخرى  ناحية  من  وطورتها.  العثمانية  الفتوحات  بعد  الأدبية  تقاليدها  على  حلب 

الأوروبيون على احلركة الفكرية لدى امل�صيحيني العرب. فاإىل جانب التجار الأوروبيني، 

الكنائ�س  بني  الحتاد  حتقيق  بهدف  امل�صيحية  بالأقليات  ارتبطوا  بحلب  مب�صرون  ا�صتقر 

)93(

ال�صرقية وروما.

ا: حلب مركز ثقايف واأدبي ثانيًّ

الكتب  وترجمة  مراجعة  متثلت يف  ن�صيطة  اأدبية  مدينة حلب حركة  �صهدت  كذلك 

الدينية الأرثوذك�صية اإىل العربية منذ القرن 11هـ/ 17م، وبرز يف هذا املقام كل من عبد 

الثالث، وكالهما �صغل من�صب رئي�س الأ�صاقفة بحلب. كما تقلدا  الكرمي كرمي ومكار 

واإ�صالح  مراجعة  الكرمي كرمي  توىل عبد  اأنطاكية.  بطريرك كني�صة  التوايل من�صب  على 

الن�صو�س من  بع�س  الكتب وترجمة  بتاأليف  قام  فقد  الثالث  اأما مكار  الدينية،  الكتب 

اليونانية اإىل العربية، م�صتعيًنا يف ذلك بابنه بول�س. ويتمثل هدفهما يف ترجمة كل الكتب 
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اأبناء الطائفة ب�صوريا يف  الدينية اإىل العربية بعد اأن اأ�صبحت لغة التخاطب والأدب عند 

الوقت الذي مل تعد ال�صريانية مفهومة اإل يف جبل لبنان وبع�س القرى املجاورة لدم�صق، 

)94(

وقد حر�صا على اأن تكون الرتجمات العربية ح�صب الأ�صل اليوناين.

ثالًثا: حلب مركز الديني 

اأربعني  حوايل  امل�صيحيني  من  حلب  مدينة  �صكان  عدد  بلغ  القرن11هـ/17م  يف 

األًفا، وي�صمل هذا العدد كل الطوائف امل�صيحية املمثلة يف املدينة يف ذلك الوقت، مثل 

الن�صاطرة، وامللكيني، واملارونيني، اإىل جانب الأرثوذك�س. وقد لعبت اأبرو�صية حلب دوًرا 

املقر  كانت  هـ/16م، حيث   10 القرن  من  بداية  الأرثوذك�صية  الطائفة  تاريخ  ا يف  رئي�صيًّ

)95(

الثاين للبطريرك اإىل جانب دم�صق.

وهذه هى الأ�صباب التي جعلت من مدينة حلب مركًزا لإقامة اأول مطبعة عربية يف 

ال�صرق، ويبقى اأن نتناول الآن جذور ن�صاأة املطبعة العربية يف حلب. 

جذور مطبعة حلب: الن�صر العربي ببوخار�صت 

تاأ�ص�صت مطبعة عربية ببوخار�صت برومانيا يف �صنة 1113هـ/1701م مببادرة وبطلب 

عربية  دينية  كتب  اإىل  حاجاتهم  عن  اأعربوا  الذين  ال�صوريني،  امللكيني  الأرثوذك�س  من 

�صنوات  بعد خم�س  اأقيمت  التي  للمطبعة  املبا�صر  امل�صدر  الور�صة كانت  مطبوعة. وهذه 

ال�صام،  بالد  اإىل  منها  نقلت  التي  والتجهيزات  الآلت  بع�س  على  فعالوة  بحلب.  فى 

كان اأبرز �صخ�س با�صر عملية الن�صر يف بوخار�صت هو بطريرك اأنطاكية اأثنا�صيو�س الثالث 

دبا�س وهو يف الوقت نف�صه موؤ�ص�س مطبعة حلب، وتكمن اأهمية مطبعة بوخار�صت يف اأنها 

اأول ور�صة داخل الإمرباطورية العثمانية ت�صدر كتًبا عربية، كما اأنها تعك�س حتوًل مهًما يف 

تاريخ الكتاب العربي املطبوع ويف موقف الباب العايل من الن�صر باحلرف العربي. اإًذا يعد 

تاأ�صي�س املطبعة العربية برومانيا متهيًدا لظهور املطابع العربية امل�صيحية الثالث، فى حلب، 

)96(

وال�صوير، وبريوت.
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تاريخ املطبعة العربية ببوخار�صت

يف  العربي  املطبعة  تاأ�صي�س  يف  �صواء  ا  حموريًّ دوًرا  دبا�س  اأثنا�صيو�س  البطريرك  لعب 

بوخار�صت اأو يف حلب، ولقد �صغل اأثنا�صيو�س من�صب بطريرك كني�صة ملدتني متميزتني. 

تتلمذ على اأيدي الي�صوعيني بدم�صق قبل اأن يعني راهًبا يف دير قرب بيت املقد�س. ثم 

اأنطاكية  ا يف بالط حاكم فال�صيا ملدة ق�صرية، ثم عني بطريرًكا على كني�صة 
ً
اأ�صبح مب�صر

للمرة الأوىل، واأعلن يف ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية اأمام املب�صرين الفرن�صي�صكان 

يف �صنة 1099هـ/1687م، ثم تراجع بعد ذلك يف �صنة 1133هـ/1720م، حيث اأ�صبح 

اأرثوذك�صًيا مت�صلًبا بل اإنه ا�صطهد احلزب الكاثوليكي بحلب ومل يكن موقفه من املذهب 

البطريركية  كر�صي  عن  اأثنا�صيو�س  تخلي  وبعد  حياته.  طيلة  اأبًدا  وا�صًحا  الكاثوليكي 

 
)97(

ل�صالح مناف�صه كريل�س اخلام�س، قام بعدة رحالت خا�صة اإىل اإ�صتانبول وبالد الفالخ،

ق�صطنطني  احلاكم  ابنة  قران  عقد  اإبرام  بوخار�صت  يف  توىل  1112هـ/1700م  ففي 

 واغتنم بعد ذلك فر�صة وجوده ببوخار�صت ليطلب من هذا الأمري الذي 
)98(

برانكوفيانول،

 )�صكل رقم 24(
)99(

كان يرعى الأدب والعلوم طبع كتب دينية عربية.

تاأ�صي�س املطبعة العربية فى حلب

البطريرك  هو  بامل�صرق  عربية  مطبعة  اأول  موؤ�ص�س  اأن  على  التاريخية  امل�صادر  تتفق 

اأثنا�صيو�س الثالث دبا�س، وقد ُذكر يف اأهم م�صدر اأ�صلي، وهو الكتاب الثاين الذي طبع 

 متحدًثا عن دوره يف طباعة هذا الكتاب: 
)100(

يف حلب الإجنيل �صنة 1118هـ/ 1706م،

»ف�صرعت حينئذ بطبعه بعد اأن حررته على اللغة اليونانية بو�صعه جملة فجملة واأ�صلحت 

)101(

اإعرابه لفظة فلفظة«.

ا�صتطاعت مطبعة حلب اأن تن�صر ثمانية كتب من بينها طبعتان معادتان، وذلك من �صنة 

1118هـ/1706م اإىل �صنة توقفها يف 1123هـ/1711م، وهي كلها كتب دينية ُطبعت 
من�صورات  تهدف  ومل   

)102(

امللكية. الأرثوذك�صية  الطائفة  كنائ�س  ا�صتخدامها يف  بغر�س 

فقد  الأخرى،  امل�صيحية  املذاهب  وبقية  الكاثوليكيني  �صد  ديني  اإثارة جدال  اإىل  حلب 
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والكاثوليكيون  املب�صرون  اأثارها  التي  العقائدية  ال�صراعات  بعيدة عن  عامة  ب�صفة  كانت 

العرب بحلب. مل ت�صتمر م�صرية مطبعة حلب طوياًل اإذ مل تدم �صوى �صت �صنوات فقط، 

ومل تكن كافية للحكم على مدى تاأثريها على احلياة الثقافية والدينية لدى امل�صيحيني 

ب�صوريا. اإل اأنها قدمت فائدة للمطابع التي ظهرت من بعد، مثل ال�صوير وبريوت اإذ كانت 

فن  يكون  وبذلك  لبنان،  بجبل  للعمل  ذهبوا  وحفارين  مطبعيني  واأعدت  لها،  منوذًجا 

)103(

الطباعة قد تركز ببالد ال�صام بف�صل هذه املطبعة.
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مطبعة ال�صوير 1147هـ/1734م

ثالثة  ملدة  العمل  عن  حلب  مطبعة  توقف  بعد  مطبوعة  عربية  كتب  اأى  ت�صدر  مل 

وع�صرين عاًما، حتى جاء عام 1734م الذى  تاأ�ص�صت فيه ثاين املطابع العربية يف بالد 

ال�صام، ولكن هذه املرة يف ال�صوير بجبل لبنان ومببادرة من امللكيني الكاثوليكيني.  

ن�صاأة وتاأ�صي�س مطبعة ال�صوير: ال�صراع بني الكني�صة ال�صرقية والكني�صة الغربية 

يف  امللكيني  الأرثوذك�س  اأو�صاط  يف  كبرية  ب�صرعة  الكاثوليكي  املذهب  لنت�صار  كان 

روما  اأر�صلتهم  الذين  املب�صرون  به  قام  الذي  به  قام  الذي  الكثيف  للن�صاط  نتيجة  حلب 

وباري�س اأثره يف قيام الأرثوذك�س بقيادة البطريرك كريل�س اخلام�س ب�صن حملة عنيفة �صد 

اعتلى  الذي  الثالث  اأثنا�صيو�س  يرتدد  مل  وكذلك  ال�صام،  ببالد  الكاثوليك  مراكز  كل 

�صن حملة  فى  الكاثوليكية،  تراجعه عن  بعد  1133هـ/1720م،  البطريركية يف  كر�صي 

ل�صطهاد كل الكاثوليكيني والالتينيني، وذلك بعد ح�صوله من ال�صلطان على فرمان يف 

1125هـ/1722 م، ملنع الأرثوذك�س امللكيني من ِاتباع مذهب البابا بروما »اأو حتى الت�صال 
باملب�صرين ب�صوريا«. واأمام هذا التهديد مل يجد الكاثوليكيون بًدا من الفرار اإىل جبل لبنان 

املنيع، اإل اأنهم مل يكتفوا بالتح�صن به، بل عملوا على تنظيم �صفوفهم ورد هذه الهجمات 

 اإًذا كان 
)104(

ب�صتى الو�صائل ومن بينها ا�صتخدام فن الطباعة لن�صر املذهب الكاثوليكي.

ا لل�صراع الديني املذهبي بني الكني�صة الأرثوذك�صية، 
ً
تاأ�صي�س مطبعة ال�صوير �صبًبا مبا�صر

والكني�صة الكاثوليكية، وجهود كل من هاتني الكني�صتني يف ا�صتقطاب م�صيحيى ال�صرق.

عبد اهلل الزاخر ودوره يف تاأ�صي�س مطبعة ال�صوير

)1090 هـ/1680م -1160هـ/1748م(

منو احلزب  واكب  وقد  ال�صوير،  موؤ�ص�صي مطبعة  اأبرز   
)105(

الزاخر زكريا  اهلل  يعترب عبد 

الكاثوليكي والتطور الذي ح�صل له يف القرن 12 هـ/ 18م. كان والداه اأ�صاًل كاثوليكيني 

من حماة، التي تعلم فيها العربية العامية، وكانت مهنة اأبيه ال�صياغة، ثم غادر حماة يف 
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در�صا  حيث  ال�صائغ،  نيقول  عمه  ابن  �صحبة  يف  بحلب  لال�صتقرار  هـ/1701م   1113
الآداب العربية لدى العامل امل�صلم: ال�صيخ �صليمان احللبي النحوي. ثم در�صا الفل�صفة 

)106(

والعلوم الدينية امل�صيحية لدى الأب يوحنا بجع.

اأقيمت املطبعة بدير مار يوحنا بال�صوير منذ 1144هـ/1731م قبل اأن ت�صتكمل كل 

معداتها، وكان الزاخر قد اأ�ص�س املطبعة يف اأول الأمر يف قرية زوق ميكايل ح�صب حوليات 

ت�صم  لأنها  ال�صوير  زاخر  اهلل  عبد  اختار  ال�صوير.  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  ال�صويرية  الرهبانية 

اأقامته الرهبانية البا�صلية النا�صئة التي مل يكن رئي�صها �صوى ابن عمه نيقول  ا جيًدا 
ً
دير

ال�صائغ، والذي دعاه و�صجعه لالإقامة بالدير و�صاعده يف عمله. وكذلك فاإن موقع الدير 

وبطاركة  العثمانية.  ال�صلطات  اأنظار  عن  بعيًدا  يجعله  اخلن�صارة  قرب  ك�صروان  جبل  يف 

اأنطاكية، وقد �صجع الزاخر على الإقامة هناك الن�صاط الأدبي احلثيث الذي عرفه الدير. 

ول يزال مبنى املطبعة موجوًدا وحمافًظا على �صكله الهند�صي الأول بعد ترميمه، ويتكون 

اإىل  للتن�صيد وت�صم �صناديق احلروف حيث تو�صل عبد اهلل  من ثالث قاعات: واحدة 

 واأخرى للطباعة وت�صم اآلت الطبع، وثالثة ل�صبك الر�صا�س 
)107(

اإعداد الأحرف العربية،

)108(

واإعداد احلرب وت�صم الأدوات الالزمة لهاتني العمليتني.

ت�صعة ع�صر  1147هـ/1734م-1201هـ/1787م،  فيما بني  ال�صوير  اأ�صدرت مطبعة 

كتابًا من بينها اأحد ع�صر كتابًا اأعيد طبعها. وقد اأعيد طبع بع�س الكتب مثل: »املزامري« 

»الأكطويخو�س«  )مرتني(،  »الأورولوجيون«  مرات(،  )ثالث  »الر�صائل«  مرات(،  )خم�س 

)مرة واحدة(. وكان معدل ن�صر الكتب يف تلك املدة هو كتاب واحد لكل �صنتني، اإل اأن 

درجة التواتر تختلف فهناك �صنوات طبع فيها اأكرث من كتابني مثل �صنة 1152هـ/1739م 

التي �صهدت �صدور ثالثة كتب »املزامري«، و»احتقار اأباطيل العامل«، و»القتداء بامل�صيح«، 

)109(

اأما �صنة 1178 هـ/1764م فقد �صهدت �صدور كتابني »املزامري«، »الربهان ال�صريح«.

وذلك  القراء  ت�صجيع  على  ال�صويرية  الرهبانية  وروؤ�صاء  الزاخر  اهلل  عبد  حر�س  لقد 

بن�صرهم لكتب مكتوبة بخط جميل وا�صح، واأحيانًا ببع�س الكتب احلركات والعالمات 
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وحر�صت  الو�صوح،  من  ملزيد  والأ�صود  الأحمر  احلرب  وا�صتعمل  العربية.  احلروف  على 

ذهبة عليها لتعطيها رونًقا وجماًل اأكرث، 
ُ
املطبعة على اإر�صال هذه الكتب وو�صع الأختام املـ

اأما من حيث املحتوى فالن�صو�س الدينية متت مراجعتها �صواء  هذا من حيث ال�صكل، 

منها الكتب املقد�صة التي وقع حتقيقها ح�صب الأ�صل اليوناين اأو الن�صو�س احلديثة التي 

الكفاءات.  بع�س  قبل  من  والنحوية  اللغوية  الأخطاء  واإ�صالح  ترجمتها،  مراجعة  متت 

اإىل اعتماد هذه الكتب املطبوعة دون املخطوط منها  الطائفة  والهدف من ذلك هو دفع 

 
)110(

الذي مل يعد قادًرا على م�صاهاتها ل من حيث ال�صكل ول من حيث دقة املحتوى.

)�صكل رقم 25(

مطبعة بريوت

تعد بريوت من املدن التجارية املهمة وقد ازدهرت خا�صة يف عهد الأمري الدرزي فخر 

الدين الثاين. وقد ا�صتقر بها التجار الأوروبيون وخا�صة من البندقية، واأ�ص�صوا بها م�صارف 

)111(

وقد ا�صتغل املارونيون والروم الأرثوذك�س هذه الو�صعية لتو�صيع جتارتهم.

والثانية يف  ال�صام،  بالد  اأ�ص�صت يف  التي  املطابع  ثالث  ببريوت  العربية  املطبعة  تعترب 

لبنان بعد مطبعة ال�صوير.  وقد ت�صابهت ظروف ن�صاأة املطبعة العربية ببريوت مع ظروف 

اأن  اإىل رومانيا لطبع كتب دينية قبل  اأنطاكية حتول  اإن بطريرك  اإذ  تاأ�صي�س مطبعة حلب، 

يتو�صل اإىل تاأ�صي�س مطبعة جديدة يف جبل لبنان، وذلك بف�صل م�صاعدة بع�س الأغنياء 

ببريوت، وهو البطريرك �صلف�صرتو�س القرب�صي.

البطريرك �صلف�صرتو�س

خلف البطريرك �صلف�صرتو�س القرب�صي اأثنا�صيو�س الثالث على كر�صي البطريركية بني 

�صنتي 1137هـ/1724م و1180هـ/1766م، وقد ولد �صلف�صرتو�س يف 1108هـ/1696م 

بقرب�س وتتلمذ على يد اأثنا�صيو�س ثم عني راهًبا يف دير جبل طو�س، قبل اأن ي�صبح بطريرًكا 

لأنطاكية بقرار من بطريرك الق�صطنطينية، وذلك ملنع ازدياد عدد امللكيني الكاثوليكيني 

ببالد ال�صام. �صافر �صلف�صرتو�س اإىل رومانيا يف 1157هـ/1744م، حيث مكث بها مدة 

الف�صل الثالث

02 Fasl 1 cs3 P13.indd   80 10/30/08   5:19:30 PM



93

الف�صل الثالث

)�صكل 25( كتاب الإجنيل املطبوع يف مطبعة ال�صوير عام 1776م.
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اأربع �صنوات وا�صتقر هناك يف جا�صي قرب بوخار�صت، وقد لقي ترحيًبا كبرًيا من حاكم 

)112(

بالد الأمري ق�صطنطني ابن نيقول بك، الذي �صاعده هناك على طبع كتب عربية.

تاأ�صي�س مطبعة القدي�س جاورجيو�س ببريوت

هناك روايتان خمتلفتان حول ظروف تاأ�صي�س مطبعة بريوت وخا�صة حول موؤ�ص�صها. 

ثانًيا  ا�صًما  تذكر  �صلف�صرتو�س  البطريرك  موؤ�ص�صها هو  اأن  الأوىل  الرواية  تذكر  اإذا  والثانية 

وهو اأبو ع�صكر اأحد الروم الأرثوذك�س. اإذ يبدو اأن كاًل من الرجلني قد لعب دوًرا معيًنا 

يف عملية تاأ�صي�س املطبعة؛ فالبطريرك �صلف�صرتو�س هو الذي اأعد امل�صروع منذ اأن كان يف 

اأغنياء  التي قدمها  املالية  امل�صاعدة  بف�صل  اإل  تنفيذه  بوخار�صت، ولكنه مل يتمكن من 

الطائفة الأرثوذك�صية لبريوت، وخا�صة منهم اأبو ع�صكر الذي يتمتع بنفوذ وا�صع لدى اأبناء 

طائفته واأي�ًصا لدى ال�صلطات العثمانية. اإن دور اأغنياء الأرثوذك�س يف اإ�صدار املن�صورات 

اأ�صهموا كما راأينا يف �صرف الأموال الالزمة لطبع بع�س  العربية كان كبرًيا، فهم الذين 

كتب حلب، ويبدو اأن اإخوانهم ببريوت قد �صاروا على نهجهم وهم الذين ا�صتفادوا بدورهم 

يف حتقيق بع�س امل�صاريع الدينية، والجتماعية، والثقافية لفائدة طائفتهم. وميكن القول اإًذا 

اإن البطريرك �صلف�صرتو�س هو الذي لعب الدور الأ�صا�صي يف تاأ�صي�س مطبعة بريوت مع 

ال�صتفادة من م�صاعدة اأبي ع�صكر املالية، وكان له من اخلربة العلمية والفنية ومن النفوذ 

الديني ما يوؤهله لتنفيذ امل�صروع.

الأرثوذك�صية  امللكية  الطائفة  يقظة  عهد  جديد،  عهد  بداية  املطبعة  ظهور  كان  لقد 

وتدعيم هويتها ح�صب قول البع�س، وعهد نهاية الن�صقاق وبداية الحتاد مع كني�صة روما 

ح�صب قول البع�س الآخر. اإن نتائج ن�صاط املطابع الثالث مل تكن على الدرجة نف�صها 

من الأهمية، ذلك اأن تاأثري ور�صتي حلب وبريوت مل تكن على الدرجة الدينية والثقافية، 

بل كان حمدوًدا لأنهما مل تعمرا طوياًل اإذ توقفتا لب�صع �صنوات بعد تاأ�صي�صهما، فى حني 

اأن مطبعة ال�صوير متكنت من التغلب على امل�صاعب الفنية واملالية ووا�صلت ن�صاطها اإىل 

نهاية القرن 13هـ/19م. وحققت بع�س النتائج الإيجابية؛ اإذ طبعت يف ظروف ن�صف قرن 
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ت�صعة وع�صرين كتابًا عربًيا م�صيحًيا واأ�صهمت يف تنمية الرغبة يف املطالعة ووفرت الكتب 

للمتعلمني باأ�صعار منا�صبة.

وعلى الرغم من حمدودية ن�صاط هذه املطابع، فاإنه ل ينبغي اإغفال اإ�صهامها يف اإدخال 

حراك ثقايف جديدة يف احلياة الثقافية. فعملية اإقامة مطابع تعد يف حد ذاتها حتول مهًما يف 

امل�صار الثقايف للعرب، الذين وقفوا على مزايا هذه الأداة الثقافية اجلديدة مل�صاعفة اإنتاج 

الكتب، ون�صر املعرفة، وتنمية املطالعة، وبذلك يكونون قد و�صعوا الركيزة الأ�صا�صية حلركة 

النه�صة الأدبية التي �صهدها القرن التايل، اإذ غر�صت تقاليد جديدة لدى املتعلمني العرب 

مبواكبة  بعد  فيما  لهم  �صت�صمح  التي  احلديثة  الثقافية  الأدوات  مع  التعامل  يف  وتتمثل 

التطور العلمي الذي حققته اأوروبا.

املطبعة الأمريكية ببريوت 1834م

ورابع مطبعة عرفتها  اأن�صئت مبدينة بريوت  التي  املطابع  ثاين  الأمريكية  املطبعة  تعترب 

لبنان، ون�صتطيع اأن نقول اإن فن الطباعة مبعناه ال�صحيح مل تر�صخ اأقدامه يف لبنان اإل حني 

قرر املب�صرون الأمريكيون نقل مطبعتهم من مالطا اإىل بريوت يف �صنة 1834م، ويعود تاريخ 

مالطا  جزيرة  الأمريكيون  املب�صرون  اتخذ  حني  1822م،  �صنة  اإىل  املطبعة  تلك  تاأ�صي�س 

قاعدة لن�صاطهم يف ال�صرق الأدنى، حيث قرر جمل�س الإر�صالية يف اأمريكا تاأ�صي�س مطبعة 

يف تلك اجلزيرة لن�صر الكتب للتب�صري بامل�صيحية ح�صب املذهب الربوت�صتانتي.

اهتم هوؤلء املب�صرون اأول ما اهتموا برتجمة ن�صرات التب�صري املكتوبة باللغة الإجنليزية، 

وتبعتها  »ال�صبت«،  عنوانها  ر�صالة  كان  الأمريكية  مالطا  مطبعة  عن  �صدر  مطبوع  واأول 

والرتكية  والأرمينية،  والإيطالية،  واليونانية،  الإجنليزية،  باللغات  ن�صرت  اأخرى  ر�صائل 

واأر�صلت ن�صـخ منها اإلـى م�صـر، و�صـوريـا، واليونان، وقد حالف النجاح تلك املطبوعات، 

مما �صجع اأ�صحاب ال�صاأن على زيادة العناية مبطبعتهم فقرروا تو�صيعها وم�صاعفة الهتمام 

بها، ون�صرت املطبعة بعد ذلك الكتب املدر�صية املختلفة، وفى 8 مايو �صنة 1834م ُنقل 
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الق�صم العربي من املطبعة اإىل بريوت حيث تخ�ص�س يف ن�صر املطبوعات العربية وتوزيعها 

على الناطقني بل�صان ال�صاد يف اأنحاء ال�صرق العربي.

و�صلت املطبعة الأمريكية اإىل بريوت يف وقت كانت فيه احلالة الثقافية يف لبنان �صديدة 

ال�صوء؛ فالأمية متف�صية بني ال�صكان، واملدار�س نادرة، واإن وجدت فهي عبارة عن كتاتيب 

املطبعة يف  ن�صاط  يكن  غلياًل، ومل  تروى  والكنائ�س ل  امل�صاجد؛  ببع�س  ملحقة  �صغرية 

اأول الأمر متوا�صاًل، فقد توقفت �صنة 1835م لعدم وجود الفنيني، وتوقفت مرة اأخرى 

بني �صنة 1839م و�صنة 1841م ب�صبب ال�صطرابات التي وقعت يف بريوت وغريها من 

املدن اللبنانية وال�صورية يف اأواخر عهد ال�صيادة امل�صرية على تلك البالد، فرحل املب�صرون 

الأمريكيون عن بريوت بعد اأن اأ�صبحت ميدانًا للحرب، وحني عاد املب�صرون الأمريكيون 

اإىل مقرهم ببريوت كانت املطبعة على ما هو عليه مل مت�ص�صها يد.

رديئة،  مطبعتهم  يف  ي�صتعملونها  التي  احلروف  اأن  1836م  �صنة  منذ  املب�صرون  �صعر 

باإ�صالحها و�صافر اإىل  وكانوا يطلقون عليها ا�صم »حروف لندن«، فتعهد الدكتور �صميث 

ليبزج بعد اأن حمل معه منوذًجا من خطوط بع�س م�صاهري اخلطاطني يف م�صر، والآ�صتانة، 

وال�صام.

ومت �صنع احلروف العربية اجلديدة وطبعت بها اأول ما طبعت كتب املطالعة والتعليم 

امل�صيحي ومبادئ النحو لل�صيخ نا�صيف اليازجي وغريها من الكتب، فكانت اأول مطبعة 

ل املعروف »بالأمريكي«. ت�صبك احلرف العربي املُ�صكَّ

ثم ا�صتمرت املطبعة الأمريكية حتى الثلث الثاين من القرن التا�صع ع�صر تزود لبنان 

كذلك  اأخذت  بل  هذا  على  الأمر  يقت�صر  ومل  والدينية،  والعلمية  املدر�صية  بالكتب 

املناف�صة  الكاثوليكية  املطبعة  باحلروف، وظلت  العهد  اأن�صئت يف ذلك  التي  املطابع  ُتزود 

لالأمريكيني ون�صاطهم الديني يف البالد ت�صتعمل حروف املطبعة الأمريكية زهاء خم�س 

ع�صرة �صنة.
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لقد كانت بدايات الطباعة �صعبة ومعقدة؛ بالإ�صافة اإىل اأنها مل تكن معلومة النتائج، 

لكن النهاية كانت خري دليل على بداية اليقظة والإ�صالح يف املجتمعات ال�صرقية لتغيري 

املجتمع  �صيا�صات  الأول لكل  الإلهام  ال�صنني هي م�صدر  وثقافات ظلت مئات  عادات 

وتوجهاته.
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الف�صل الرابع

الف�صل الرابع

ن�صاأة وتطور الكتاب العربي املطبوع يف م�صر

مدخل تاريخي وحتليلي

تبد�أ  م�صر.  فى  �حلديثة  �لطباعة  فن  لن�صاأة  �ملبكرة  �لإرها�صات  �لف�صل  هذ�  يناق�ش 

تلك �لتجارب �لناجحة باملطبعة �لتي �أح�صرها نابليون بونابرت �أثناء حملته �ل�صهرية على 

م�صر 1798م - 1801م، وعليه نتعرف ب�صئ من �لإيجاز لتاريخ �لطباعة يف عهد �حلملة 

�لفرن�صية.

الطباعة يف عهد احلملة الفرن�سية

يرجع ظهور فن �لطباعة مبعناه �حلديث يف م�صر �إىل �حلملة �لفرن�صية على م�صر 1798م- 

�لدعاية هي  �أن  م�صر  �حتالل  فيها  قرر  �لتي  �للحظة  منذ  بونابرت  �أدرك  1801م، حني 
�ل�صالح �ملا�صي �لذي به يك�صب قلوب �مل�صريني، فكان عليه �إذن �أن يعد �لعدة حلملة من 

�لدعاية ُيوطد �أركانها مبطبعة يحملها معه لت�صاعده فيما يرمي �إليه. ومما يوؤيد �إميان بونابرت 

بقوة �ملطبعة �أنه كتب �إىل �أرنو يطلب �إليه �أن ين�صئ مطبعة يونانية يف جزيرة كورفو »لتنوير 

عقول �ليونانيني و�إعد�دهم لتذوق طعم �حلرية يف تلك �لبقعة �ملهمة من �أوروبا« 
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تزويد  على  بونابرت  حر�ش  وقد 

م�صر  �إىل  معه  �صيحملها  �لتي  �ملطبعة 

باحلروف �لعربية، و�ليونانية، و�لفرن�صية 

برجال  خا�صة  و�هتم   .)26 )�صكل 

ففي  ومعد�تها.  �جلديدة  �ملطبعة 

 
)113(

�ل�صاد�ش و�لع�صرين من �صهر فنتوز

عام 6 �ملو�فق �ل�صاد�ش ع�صر من �صهر 

�حلكومة  �تخذت  1798م  �صنة  مار�ش 

�لفرن�صية قر�ًر� بتعبئة كل ما يحتاج �إليه بونابرت، مبا يف ذلك �حلروف �لعربية، و�لفرن�صية، 

و�ليونانية �ملوجودة يف مطبعة �جلمهورية. 

�نق�صمت �ملطابع �لر�صمية للحملة �إىل �صعبتني: �صعبة �صرقية ير�أ�صها �إيليا فتح �هلل من 

ديار بكر، و�لتي �صدر قر�ر تاأ�صي�صها يف �لثامن و�لع�صرين من �صهر جرمينال، �أما �ل�صعبة 

)114(

�لفرن�صية فكان ير�أ�صها يوحنا يو�صف مار�صيل.

�أطلق على �ملطبعة �لر�صمية ب�صعبتيها ثالثة �أ�صماء ر�صمية و��صم �صعبي، فُعرفت �أثناء 

�أر�ش �لإ�صكندرية  �لبحرية«، فلما وطئت  بـ »مطبعة �جلي�ش  �إىل م�صر  �إبحارها من فرن�صا 

�لفرن�صية« ، وحني ��صتقر بها �ملقام يف �لقاهرة �تخذت ��صم  بـ »�ملطبعة �ل�صرقية  �ُصميت 

»�ملطبعة  با�صم  يعرفونها  �لفرن�صيون  كان  فقد  �ل�صعبية  �لناحية  من  �أما  �لأهلية«.  »�ملطبعة 

 و�إىل جانب هذه �ملطبعة 
)115(

�جلديدة« لأنها و�صلت �لقاهرة بعد مطبعة مارك �أوريل باأ�صهر.

�لر�صمية �أذن بونابرت لطابع فرن�صي يدعى مارك �أوريل باحل�صور �إىل م�صر ب�صحبة �حلملة 

ومعه مطبعته.

تقل  كانت  �لتي  »�ل�صرق«   L'orient �ل�صفينة  ظهر  على  �لر�صمية  �ملطبعة  كانت 

 �
ً
�أمر �لعام  �لقائد  �صفينة  نف�ش  على  �ملطبعة  وجود  يكن  ومل  حربه،  و�أركان  بونابرت 

)�صكل 26( مناذج من �حلروف �لر�صا�ش �لتي 

��صطحبتها �حلملة �لفرن�صية
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حلظة  �أية  يف  منها  لي�صتفيد  جانبه  �ملطبعة  تكون  باأن  بونابرت  �أمر  فقد  �مل�صادفة،  وليد 

و�لأمر  م�صر  ل�صعب  �ملوجه  �لند�ء  لتطبع  �لبحر  يف  وهي  تعمل  باأن  �أمر  وكذلك  ي�صاء، 

�صنة  يونيه  من  و�لع�صرين  �لثاين  �ملو�فق   6 عام  م�صيدور   4 يف  و�ملوؤرخ  للجي�ش  �ملوجه 

مطبعة  يف  لوريان  ظهر  على  »طبع  �لتالية:  �لعبارة  �ملطبوعات  تلك  وحملت  1798م. 

�لرب، �إىل  �حلملة  نزول  قبل  بد�أ  �ملطبعة  تلك  عمل  �أن  نری  هكذ�  �لبحرية«،   �جلي�ش 

ومل يقت�صر ن�صاطها على �إخر�ج بع�ش �لن�صر�ت �لفرن�صية، بل جتاوزها �إىل طبع �لبيان �لعربي 

�لذي �أذ�عه قائد �حلملة على �مل�صريني. �أما مطبعة مارك �أوريل فقد كانت على �لفرقاطة 

�ملوؤرخ يف  �لفرن�صي  �لبيان  بطبع  وقامت  �صفن �حلملة.  �إحدی  »�لعد�لة«   »La justice«

�لثالث ع�صر من �صهر م�صيدور )�أول يوليه(. وبعد �أن مت �حتالل �لإ�صكندرية، وقبل �أن 

يتم �لزحف على �لقاهرة، �أ�صدر نابليون يف �لتا�صع ع�صر من �صهر م�صيدور عام 6 �ملو�فق 

� باإنز�ل �ملطابع �لفرن�صية، و�لعربية، و�ليونانية �إىل �لرب 
ً
�ل�صابع من �صهر يونيه �صنه 1798م �أمر

وباأن تو�صع يف منزل وكيل قن�صل �لبندقية بحيث ميكن �لطبع بها يف ظرف ثمان و�أربعني 

�ملكتوب  م�صيدور   13 لبيان  �لثانية  �لطبعة  وهو  �أول مطبوع يف م�صر  منها  �صاعة، وخرج 

�ل�صرقية  �ملطبعة  من  �لإ�صكندرية  »يف  �لعبارة  هذه  ن�صخته  حتمل  و�لذي  �لعربية  باللغة 

و�لفرن�صاوية«، ثم رحل نابليون �إىل �لقاهرة تارًكا �ملطبعة �لعربية يف �لإ�صكندرية، حيث قام 

مار�صيل بن�صر �أبجدية عربية، وتركية، وفار�صية طبعها يف �ملطبعة �ل�صرقية �لفرن�صية ومترينات 

بالعربية �لف�صحى للمبتدئني، ثم غادر �لإ�صكندرية �إىل �لقاهرة يف �أكتوبر 1798م.

وقد ظل مقر �ملطبعة �ل�صرقية مبدينة �لإ�صكندرية �إىل نهاية 1798م، حيث ظلت هي 

مارك  مطبعة  ي�صتخدم  كان  نابليون  �إن  �إذ  بالعربية،  تطبع  �لتي  م�صر  �لوحيدة يف  �ملطبعة 

بالإ�صكندرية  �ل�صرقية  �ملطبعة  �إىل  وير�صل  �لفرن�صية،  باللغة  للطباعة  �لقاهرة  يف  �أوريل 

للطباعة باللغة �لعربية.
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Marc Aurel )116(

مطبعة مارك اأوريل 

باحلملة  ملحًقا  لي�ش  حر  ملو�طن  �أخری  مطبعة  �لر�صمية  مطابعها  �إىل  �حلملة  �صمت 

�لفرن�صية على م�صر هو جوزيف �إميانويل مارك �أوريل.

ولد هذ� �لنا�صر يف فالن�ش valence يف �صنة 1775م، وهو �بن بيري مارك �أوريل �أحد �أولئك 

�لذين �حرتفو� مهنة �لطباعة و�لن�صر يف تلك �ملدينة، وكانت تربطه ببونابرت �صد�قة وطيدة 

م�صدرها تردد بونابرت على مكتبته �أثناء �إقامته بفالن�ش بني �صنتى 1785م و1786م.

يف عام 1794م �لتحق مارك �أوريل مبطبعة �جلي�ش �لبحري يف �لبحر �لأبي�ش �ملتو�صط 

� لها، حيث �تخذ لقب »طابع 
ً
حيث ��صتهوته �حلملة �لفرن�صية على م�صر فم�صي معها نا�صر

�حلملة« وبقي معروًفا بهذ� �للقب حتى عودته �إىل فالن�ش، وكان من عادته �أن يطبع ��صمه 

)117(

و��صم مطبعته على كل ما ين�صره من �أو�مر، وند�ء�ت، و�صحف.

وقد �أ�ص�ش يف �لقاهرة �أول  مطبعة يف م�صر بينما مل يكن له �أي ن�صاط ُيذكر يف مدينة 

�لإ�صكندرية حيث �إن مطبعته كانت يف �صناديقها معدة لل�صري مع �حلملة يف طريقها �إىل 

�لفرن�صيون  ��صتقر  فلما  �ل�صحر�ء،  طريق  عن  �جلي�ش  مع  �صاحبها  نقلها  وقد  �لعا�صمة، 

1798م،  �صنة  �أغ�صط�ش   15 يف  ا  ر�صميًّ  �
ً
�أمر ن�صر  باأن  عمله  �أوريل  مارك  بد�أ  �لقاهرة  يف 

بونابرت  �أو�مر  �لر�صمية يف �لإ�صكندرية، و�أخذت مطبعة مارك تطبع  بينما بقيت �ملطبعة 

ومن�صور�ته باللغة �لفرن�صية، بينما كانت �لأو�مر تر�صل �إىل �لإ�صكندرية لتطبع باللغة �لعربية 

�إذ �إن مطبعة �أوريل مل تكن بها حروف عربية على �لإطالق، وبجانب طبعه �أو�مر بونابرت 

�مل�صري«  »�لربيد   Le Courrier de l'Egypte بن�صر جريدتي  يقوم  كان  ومن�صور�ته 

�مل�صتقلة عن  �ملطبعة  وتعترب هذه  �مل�صرية«،  »�لع�صرية    La Décade Egyptienne و 

�إذ كان �لأهايل يجهلون هذه �ل�صناعة جهاًل  �أول مطبعة �صهدتها مدينة �لقاهرة؛  �حلملة 

�أغر��صه يف طبع  �أن يحقق  قا�صر عن  �أوريل  مارك  �أن جمهود  بونابرت  نابليون  ر�أی  تاًما. 

�أر�صل يف طلب  لذلك  �لفرن�صية،  �حلملة  علماء  ير�صي  �أو  ير�صيه  نحو  على  �ل�صحيفتني 

03 Fasl 2 cs3 P109.indd   4 10/30/08   5:20:10 PM



103

الف�صل الرابع

�ملطبعة �لتي ي�صرف عليها مار�صيل يف �لإ�صكندرية. وعندما ��صتقرت �ملطبعة �لأهلية يف 

يبيعها  �أن  �لعمل فعر�ش على �حلكومة  �أنه �صيبقي معطاًل عن  �أوريل  ر�أي مارك  �لقاهرة 

�آلت مطبعته فو�فق نابليون على ذلك.

�ملطبعة  هي  �لقاهرة  �لأهلية يف  �ملطبعة  �أ�صبحت  1799م  �صنة  يناير   14 من  و�بتد�ء 

�مل�صئولني  وتعيني  بتنظيم   �
ً
�أمر بونابرت  �أ�صدر  وقد  �لفرن�صية،  �حلملة  �لوحيدة يف خدمة 

عن �صيا�صة �ملطبوعات فيها، وكان هذ� �لأمر يف 25 نيفوز �صنة 7 �ملو�فق �لر�بع ع�صر من 

�صهر يناير �صنة 1799م، ويت�صح لنا من خالل هذ� �لأمر مدی �لرقابة �ل�صارمة و�ل�صديدة 

�لتي فر�صها نابليون على �ملطبعة بحيث ل ت�صدر عنها مطبوعات بغري علم �لقيادة �لعامة، 

�أو تذيع ما من �صاأنه �أن مي�ش �لنظام �أو ُي�صئ �إىل �لر�أي �لعام �لفرن�صي �أو �مل�صري، لذلك 

�ملطبوعات  على  �لرقابة  »نظام  بـ  �ليوم  نعرفه  مبا  يكون  ما  �أ�صبه  �ل�صديد  �لنظام  هذ�  كان 

بالقاهرة فقد كانت د�ئًما مالزمة ملع�صكر�ت �جلي�ش،  �أما عن مكان �ملطبعة  �أو �لرقيب«. 

وعندما ثارت �لقاهرة يف �أكتوبر �صنة 1798م ُنقلت �ملطبعة �إىل �جليزة ولكنها عادت �إىل 

�لقاهرة بعد �أن �أخمدت �لثورة ونقلت �إىل �لقلعة يف �لنهاية لأنها كانت �أحد مع�صكر�ت 

�جلي�ش �لفرن�صي.

خمتارات من مطبوعات املطابع الفرن�صية يف م�صر

�لإ�صكندرية،  يف  �لفرن�صية  �ل�صرقية  �ملطبعة  وهي  م�صر،  يف  �لفرن�صية  �ملطابع  ن�صرت 

ومطبعة مارك �أوريل، و�ملطبعة �لأهلية يف �لقاهرة جمموعة من �ملطبوعات �أثناء �لحتالل، 

منها:

�ل�صرقية  �ملطبعة  ت�صتعملها  �لتي  و�لفار�صية  و�لرتكية،  �لعربية،  �لهجائية  �حلروف  1- 

يف  طبع  �صفحة   16 يف  �صغري  حجم  مار�صيل  يو�صف  يوحنا  تاأليف  �لفرن�صية، 

�لإ�صكندرية يف �صنة 6 جمهورية. �لثمن: على ورق عادي 16 ميد�نًا، وعلى ورق 

)118(

ممتاز 24 ميد�نًا.
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متارين يف �ملطالعة �لعربية )خمتار�ت من �لقر�آن( ي�صتعملها �أولئك �لذين يدر�صون �للغة  2- 

�لعربية تاأليف يوحنا يو�صف مار�صيل حجم �صغري يف 12 �صفحة طبع يف �لإ�صكندرية يف 

�صنة 6 جمهورية. �لثمن: على ورق عادي 12 ميد�نا، وعلى ورق ممتاز 20 ميد�نًا.

مارك  طبعها  �صيا�صية  جريدة  �مل�صري«  »�لربيد    3- le Courrier de l'Egypte  

وبالن�صبة  �أوريل  مارك  �ملو�طن  مطبعة  من  �لقاهرة  �أيام يف  تظهر كل خم�صة  �أوريل 

�لثالثني �لأويل طبعت بعد ذلك يف �ملطبعة �لأهلية ظهر منها مائة و�صتة  لالأعد�د 

ع�صر عدًد�، وظهر �لعدد �لأول يف 12 فركتيدور �صنة 6 �ملو�فق �لثامن و�لع�صرين من 

�صهر �أغ�صط�ش �صنة 1798م، وظهر �لعدد �لأخري يف 20 بريريال �صنة 9 وكان �لعدد 

منها يف �أربع �صفحات. �لثمن �ملحدد �صتة »ميد�ن«.

بيان �لأحد�ث �لتي حدثت يف �أوروبا �أثناء �لأ�صهر �لأربعة �لأويل. 4- 

و�لقت�صاد  لالآد�ب  �صحيفة  �مل�صرية«  »�لع�صرية   5- La Décade Egyptienne  

�ل�صيا�صي.

7 من عهد �جلمهورية  �صنة  �لأهلية  �ملطبعة  �لقاهرة �صادًر� عن  �لأول يف  �ملجلد  ظهر 

�لفرن�صية. وهـذه �ل�صحيفة معـدة للظهور كـل ع�صرة �أيام، وكانت �صحيفة �أدبية حم�صة 

ل يقبل فيها �أي خرب �أو �أي جدل �صيا�صي، ولكن يرحب على �صفحاتها بكل �صئ يت�صل 

مبجال �لعلوم، �أو �لفنون، �أو �لتجارة من حيث �صالتها �لعامة، و�خلا�صة، �أو �لت�صريع �ملدين، 

�أربع  �أو �لدينية. وكل عدد من هذه �ل�صحيفة مكون من  �أو �ملنظمات �ملعنوية  و�جلنائي، 

ورقات �صغرية وتبلغ قيمة �ل�صرت�ك ت�صعة جنيهات.

»�لتقومي �ل�صنوي للجمهورية �لفرن�صية حم�صوبًا بالن�صبة للقاهرة يف �ل�صنة �لثامنة من  6- 

�ملو�فق   8 �صنة  نيفوز   10 يف  �لأهلية  �ملطبعة  من  �لقاهرة  يف  ظهر  �لفرن�صي«  �لعهد 

�حلادي و�لثالثني من �صهر دي�صمرب �صنة 1799م، وهذ� �لتقومي ُو�صع م�صابًها لتقومي 

باري�ش و�صعته جلنة خا�صة من �ملجمع �مل�صري.
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ن�ساأة مطبعة بوالق

ت �لفو�صي �لبالد، حيث  بعد جالء �حلملة �لفرن�صية عن م�صر يف �صنة 1801م، عمَّ

جهة  من  فالأتر�ك  بينها،  فيما  �ل�صلطة  تتنازع  قوی  ثالث  �ل�صيا�صي  �مل�صرح  على  ظهر 

يريدون �إعادة �لبالد �إىل قب�صتهم بعد �أن �نفلت عقدها يف ظل وجود �مل�صتعمر �لفرن�صي، 

و�ملماليك ي�صعون �إىل ��صتعادة �صيادتهم �لتي فقدوها بدخول �لفرن�صيني، ووقف �ل�صعب 

�مل�صري بني هاتني �لقوتني يريد ��صرتد�د بالده من يد �ملغت�صبني. و��صتطاع حممد علي 

يف نهاية �ملطاف �أن ي�صعد �إىل �صدة �حلكم بعد �صر�ع د�م �أربع �صنو�ت، حيث ��صتطاع �أن 

يوطد �أركان حكمه بتاأييد من �ل�صعب.

وبد�أ يفكر يف بناء بلد قوي �صو�ًء من �لناحية �ل�صيا�صية �أو من �لناحية �لع�صكرية، ويف 

�لوقت ذ�ته يعتمد على �قت�صاد قوي وخلفية ح�صارية مُتكنه من �حلفاظ على �إجناز�ته، فبد�أ 

باإن�صاء �ملوؤ�ص�صات على �لنمط �لأوروبي �حلديث. ومن بني �مل�صروعات �لتي �حتاج �إليها 

يف م�صريته �لتنموية �إن�صاء مطبعة تن�صر كل ما ير�ه منا�صًبا ل�صتقر�ر دولته.

وقد بد�أ حممد علي )�صكل 27( يفكر يف �إدخال �لطباعة �إىل م�صر منذ عام 1815م، 

حينما بد�أ يفكر يف �إن�صاء جي�ش نظامي ُيحكم به �صلطته على �لبالد.

�إذ كان لبد لهذ� �جلي�ش من كتب يتعلم فيها �أ�صول �حلرب و�خلطط �حلربية، و�أنو�ع 

�لأ�صلحة �ملختلفة، فما كان من حممد علي  �إل �أن �أ�صدر �أو�مره باإن�صاء مطبعة بولق يف 

عام 1820 لطباعة ما يلزم من كتب قو�نني وتعليمات.

)119(

التف�صريات املختلفة الإن�صاء مطبعة بوالق

�إن�صاء مطبعة  �إىل  �أدت  �لتي  �لتي �صيغت حول �لأ�صباب  �ختلفت �لآر�ء و�لرو�يات 

بولق؛ فجورجى زيد�ن يقول »�إن حممد علي �صمع يف م�صر عن مطبعة �حلملة �لفرن�صية 

ور�أي بع�ش �آثارها فجدد تلك �لآثار و�أحياها فيما ُعرف با�صم مطبعة بولق«، بينما يقول رينو 

»�إنه �أر�د �أن يقلد مطبعة �لق�صطنطينية �لتي �أن�صئت قبل ذلك بقرن من �لزمان فاأن�صاأ مطبعة 
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)�صكل 27( حممد علي با�صا موؤ�ص�ش م�صر �حلديثة، و�صاحب فكرة �إن�صاء مطبعة بولق.
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يف بولق ليحاكي تلك �ملطبعة«، يف حني يقول بريون »�إن �لبا�صا ملا �أن�صاأ �ملد�ر�ش �ملتعددة 

وجد �حلاجة �إىل مطبعة كى تن�صر ما يحتاج �إليه �لتالميذ و�لطالب من �لكتب �ملدر�صية 

 �
ً
فاأن�صاأ مطبعة بولق«، بينما كان جليز ر�أي خمتلف حيث يقول »�إن حممد علي كان متاأثر

�أوروبا فر�أي �أن تقدم �لأحو�ل يف م�صر ل ياأتى �إل عن طريق �ل�صعلة  بالتقدم �ملادي يف 

�لتي ن�صرت �أ�صو�ء �لعلوم و�ملعارف يف �أوروبا وهذه �ل�صعلة لي�صت �صوی فن �لطباعة«، كما 

يري �أن �ل�صبب يف �إن�صاء �ملطبعة »كان �لرغبة يف طبع �لكتب �ل�صرقية �لقدمية �لتي عبث 

بها تقادم �لعهد فاأ�صاع �لزمان معظمها وكاد ياأتى على ما بقي خمطوًطا منها« ، ويعزو �أي�ًصا 

�إن�صاء �ملطبعة �إىل �أن حممد علي ملا �أ�ص�ش م�صروعاته �لإد�رية و�لتجارية كان من �ل�صروري 

�أن يوجد بجانب هذه �مل�صالح و�ملعامل مطبعة تطبع ما يلزم لها من �ل�صجالت.

ويري �أبو �لفتوح ر�صو�ن �أن �أ�صحاب �لر�أي �لقائل �إن حممد علي �أن�صاأ مطبعته على 

�أنقا�ش مطبعة بونابرت قد رجعو� بذلك �إىل �ملقدمات بدًل من �لنتائج؛ فالأدلة �لتاريخية 

�أن �إحياء هذه �لأنقا�ش مل يحدث، و�أن �ملطبعة �مل�صرية ن�صاأت م�صتقلة متاًما  كلها تثبت 

�لفرن�صيني عن م�صر  باملا�صي، فال�صرط �حلادي ع�صر من معاهدة جالء  �ت�صال  عن كل 

ين�ش على �أن »جميع حكام �ل�صيا�صة و�أرباب �حلرف و�ل�صنائع وجميع �لأ�صخا�ش �ملتعلقة 

بالفرن�صاوية يح�صل عليهم �صوية ما يح�صل للع�صاكر �حلربية و�أن حكام �ل�صيا�صة و�أرباب 

�لعلوم و�ل�صنائع ي�صحبون وياأخذون معهم �لأور�ق و�لكتب لي�ش �لتي تخ�صهم فقط بل 

كل ما يرونه نافًعا لهم«.

و�ل�صنائع  �لعلوم  �أرباب  للفرن�صيني، وعلى وجه �خل�صو�ش  �أن  �لن�ش �صريح يف  فهذ� 

منهم، �حلق يف �أن ياأخذو� معهم كل ما يريدون �صو�ء �أكان مما �أح�صروه معهم من فرن�صا 

�آخر  �لعامية« وهو  �لعربية  �للغة  »نحو  �أن كتاب  ويوؤيد هذ�  نفائ�ش م�صر.  نهبوه من  مما  �أم 

مطبوعات �لفرن�صيني يف م�صر بدئ يف طباعته باملطبعة �لأهلية بالقلعة، ثم �أخلى �لفرن�صيون 

�لقاهرة فا�صتوؤنف طبعه يف نف�ش �ملطبعة بالإ�صكندرية، لكنه مل يتم طبعه �أي�ًصا فوقف �لطبع 

عند �ل�صفحة 168 من �لكتاب بجالء �لفرن�صيني عن �لإ�صكندرية.
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من �لثابت �إًذ� �أن �لفرن�صيني �أخذو� مطبعتهم �إىل �لإ�صكندرية بعد �جلالء عن �لقاهرة، 

فهل نقلها حممد علي من �لإ�صكندرية �إىل �لقاهرة بعد ع�صرين �صنة وجددها؟! �أما �لر�أي 

�لقائل �إن حممد علي �أن�صاأ مطبعته حماكاًة ملطبعة �لق�صطنطينية �لتي �أن�صئت قبل ذلك بقرن 

و�أثمرت ثمرة طيبة يف ميد�ن �لعلم و�لأدب، فيقول �أبو �لفتوح ر�صو�ن »�إن حممد علي قبل 

جميئه �إىل م�صر مل يكن عمله يت�صل باحلركة �لعلمية و�لأدبية يف �لق�صطنطينية، فقد كانت 

ا فلم تكن معه و�صائل �لت�صال  حياته يف �ألبانيا حياة تاجر همه يف �لبيع و�ل�صر�ء، وكان �أميًّ

باحلياة �لعلمية و�لأدبية بد�ر �خلالفة«. فهذ� �لر�أي على حد تعبريه ل يف�صر �إن�صاء �ملطبعة �إذ 

لبد من غر�ش يدفع �لو�يل �إىل حماكاة مطبعة �لق�صطنطينية؛ �أما �لتقليد يف ذ�ته فال ميكن 

ا، لأن �لتقليد ل ميكن �أن ي�صتمر؛ ف�صاحب هذ� �لر�أي هو رينو �لذي  �أن يكون �صبًبا منطقيًّ

 كان من �مل�صتغلني بتاريخ مطبعة �لق�صطنطينية، مما �صهل عليه �لعتقاد باأن �ملطبعة �مل�صرية

مل تكن �إل تقليًد� لتلك �ملطبعة ول�صيما �أن م�صر كانت ولية تركية �آنذ�ك.

�أن  � ملدر�صة �لطب �مل�صرية، و�لذي يری 
ً
ناظر �لدكتور بريون �لذي كان  ر�أي  �أما عن 

�ملدر�صية،  �لكتب  �لكتب ولطبع  �ملد�ر�ش من  ل�صد حاجة  �لأمر  �أول  �أن�صئت يف  �ملطبعة 

�أن �ملطبعة ن�صرت �لكثري من موؤلفاته ومرتجماته كما كانت تن�صر كل ما حتتاجه  خا�صة 

�لفتوح  �أبو  �ملوؤلفات، فريی  �أ�صاتذتها من  �أو يرتجم  يوؤلف  �لكتب، وكل ما  مدر�صته من 

�إن�صاء �أويل  ر�صو�ن �أن هذ� �لر�أي يجانبه �ل�صو�ب، ويظهر هذ� مبقارنة ب�صيطة بني تو�ريخ 

�ملد�ر�ش وبني تاريخ �إن�صاء �ملطبعة. �إن �أوىل �ملد�ر�ش �لتي �أن�صاأها حممد علي كانت مدر�صة 

�ملدر�صة يف حاجة  1824م، ومل تكن هذه  �صنة  تاأ�صي�صها يف  �لع�صكرية وكان  �ملو�صيقي 

�إىل كتب تطبع �أو مطبعة تن�صاأ من �أجلها، ومع ذلك فقد كان تاأ�صي�صها بعد تاأ�صي�ش مطبعة 

بولق باأربع �صنو�ت، ثم �أن�صئت �ملدر�صة �لتجهيزية �حلربية يف ق�صر �لعيني �صنة 1825م 

�أي بعد �إن�صاء �ملطبعة بخم�ش �صنو�ت، ومل تن�صاأ مدر�صة �لطب �لتي عرفها �لدكتور بريون 

�إل يف عام 1827م �أي بعد �إن�صاء �ملطبعة ب�صبع �صنو�ت، ومن كل هذ� يت�صح �أن �إن�صاء 

�ملطبعة كان �أ�صبق من �إن�صاء �ملد�ر�ش.
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من ناحية �أخری يری �لبع�ش �أن حممد علي �أر�د �أن تنال م�صر قب�ًصا من �صعلة �حل�صارة 

و�لرقي مثلما حدث يف �أوروبا، وقد مهد جيز وبنى ر�أيه على �أن حممد علي كان و�قًعا حتت 

تاأثري مظاهر ونتائج �لإ�صالح �لذي حدث يف �أوروبا، فاأر�د �أن ينتفع بامل�صدر �لذي �أفا�ش 

نور �لعلم على �جلمهورية �لفرن�صية، وقد �صبق �لقول �إن جمرد �لتقليد ل ميكن �أن يكون 

�صبًبا يف ذ�ته، وحممد علي كان ل يقل جهاًل باأحو�ل �أوروبا عنه باأحو�ل �لق�صطنطينية.

�أما فكرة �لإد�رة فنجد �أنها تنق�صها �لأدلة �لتي توؤيدها فلي�ش ثابًتا من تو�ريخ حممد 

علي �أنه كان حو�يل �صنة 1820م- وهو تاريخ �إن�صاء �ملطبعة- م�صتغاًل بالإد�رة وتنظيمها، 

و�إمنا كان يف ذلك �لتاريخ- م�صتغاًل باأ�صياء �أخری �صياأتى ذكرها بعد قليل، وثابت كذلك 

من �مل�صادر �لر�صمية �أن حممد علي ترك �لنظام �لإد�ري على ما كان عليه �أيام �ملماليك �إىل 

ن �لدو�وين  �صنة 1826م و�أنه مل يبد�أ يف تغيري هذ� �لنظام، ومل ي�صكل �ملجال�ش ومل يدوِّ

�إل يف �صنة 1826م، حيث ورد يف �لوقائع �مل�صرية ما يلي:

»يف �صهر رجب �صنة 1241هـ/مار�ش �صنة 1826م �أمر ويل �لنعم �أن تق�صم �لأقاليم 

�لأقاليم  ق�صم  ثم  �أق�صام،  ع�صرة  �إىل  �ل�صعيدية  و�لأقاليم  ق�صًما  ع�صر  �أربعة  �إىل  �لبحرية 

�لبحرية �إىل ثالث �إد�ر�ت؛ �لأوىل خا�صة بذ�ته �لكرمية، و�لثانية لويل �لنعم �إبر�هيم با�صا 

م �لقبلية �إىل ق�صمني �أحدهما لكتخد�  و�يل َجدة، و�لثالثة بدفرتي �ملحرو�صة وكذلك ق�صَّ

)120(

بك، و�لثاين لأحمد طاهر با�صا«.

ويت�صح  �لإد�رة،  �أمته يف  �إ�صالح  و�أول  به حممد علي  قام  �إد�ري  ترتيب  �أول  هذ� هو 

بولق مطبعة  �إن�صاء  وقت  �أنه  �أي  �صنو�ت،  ب�صت  �ملطبعة  �إن�صاء  بعد  �أنه  تاريخه   من 

مل تكن هناك حاجة �إد�رية �إىل �إن�صاء مطبعة. فلم يبق �إًذ� �إل �أن يكون �ل�صبب يف �إن�صاء 

مطبعة بولق ما كان حممد علي ينتظر �أن ت�صهم به �ملطبعة يف حتقيق م�صروعه �ل�صيا�صي 

�لكبري؛ وكل �لأدلة �لتاريخية ت�صري �إىل �صحة هذ� �لر�أي.

وهنا ياأتى �لر�أي �لر�جح لإن�صاء �ملطبعة حيث يری �أبو �لفتوح ر�صو�ن �أن مطبعة بولق 

مل تن�صاأ مبفردها م�صتقلة عن بقية م�صروعات حممد علي بل كانت جزًء� من م�صروع كبري، 
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وكانت كاأي موؤ�ص�صة �أخری من موؤ�ص�صاته يرجى منها �أن ت�صهم يف �إجناح جانب من ذلك 

�مل�صروع �لكبري، فحتى ن�صل �إىل �ل�صبب يف �إن�صاء مطبعة بولق يجب �أن نتعر�ش لل�صيا�صة 

�لعليا ملحمد علي �لتي و�صعها لدولته. فالغر�ش �لذي من �أجله �أن�صئت مطبعة بولق �إما 

لطبع �لقو�نني، و�للو�ئح، و�ملن�صور�ت �لإد�رية �لتي و�صعت لتنظيم �لإد�رة �مل�صرية �أو لطبع 

ما يحتاجه �جلي�ش من كتب وقو�نني لتعليم �أفر�ده من �صباط وجنود، �أو لعل �ملطبعة تكون 

�أن�صئت للغر�صني مًعا وعلى �أي حال فهي تكون بذلك جزًء� من م�صروع �صيا�صي كبري.

و مما ل�صك فيه �أن �جلي�ش كان حمط �هتمام حممد علي �لأ�صا�صي و�جلوهري، لي�صمن 

بقاء دولته و��صتقالله عن �ل�صلطان، وذلك ل يتم �إل بوجود جي�ش قوي، ولذ� جند �أن كل 

�أعمال حممد علي مهما قلَّت �أو َعُظمت مل يقم بها �إل من �أجل �جلي�ش، فمعظم مد�ر�صه 

كانت خا�صة بتعليم �ل�صباط مبختلف طبقاتهم و�أنو�عهم، وحتى �ملد�ر�ش �لتي تبدو وكاأن 

و�لطب  �لب�صري  �لطب  فمدر�صتا  �أجله؛  من  �إل  ين�صئها  مل  �جلي�ش  وبني  بينها  �صلة  ل 

�لبيطري مل تن�صاآ �إل لتخريج �أطباء للجي�ش، حتى �لزر�عة مل يقم فيها حممد علي مبا قام 

ومل يدخل ما �أدخل من �ملح�صولت �جلديدة �إل �صمانًا للجانب �لقت�صادی، ومل ت�صذ 

مطبعة بولق عن غريها من موؤ�ص�صاته وم�صتحدثاته �ملتعددة.

 �أنه ظهر عند حممد علي 
)121(

يت�صح من هذه �للمحة �ل�صريعة لتاريخ �جلي�ش �مل�صري،

�أن ين�صر  �أن يدربهم على نظم �جليو�ش �حلديثة، فهو يريد  طائفة جديدة من �لنا�ش يريد 

بينهم قو�نني هذ� �لنظام �جلديد وتعليماته وما يقوم عليه من �لتمرينات وترتيب �ل�صفوف، 

�إىل غري ذلك من �لأمور �لع�صكرية ومن ثم كانت �حلاجة ملحة �إىل �إن�صاء مطبعة يطبع بها 

كل هذه �لأ�صياء، وهو ما يثبت �صدق �لر�أي باأن �جلي�ش �جلديد كان هو �لعامل �لوحيد 

�لذي دعا �إىل �إن�صاء مطبعة بولق، وهناك بع�ش �لأدلة �لتاريخية نوردها فيما يلي:

�أوًل: �إن تاريخ تكوين �جلي�ش هو تاريخ �إن�صاء �ملطبعة ففكرة تكوين جي�ش جديد لحت 

يف ذهن حممد علي يف �صنة 1815م، وهي �ل�صنة �لتي �أر�صل فيها بعثة من �مل�صريني �إىل 

�إيطاليا لتعلم فن �لطباعة، و�أن�صئت مع�صكر�ت �أ�صو�ن �صنة 1820م، �أي يف �لتاريخ �لذي 
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�إن�صاء �جلي�ش �جلديد �صابًقا لإن�صاء �ملطبعة  �أن�صئت فيه �ملطبعة، على �جلانب �لآخر كان 

بقليل، مما يدل على �أن �إن�صاء �ملطبعة ترتب على تكوين ذلك �لنظام �جلديد؛ �إذ �إن حممد 

علي مل يكن عنده من �مل�صروعات يف ذلك �لتاريخ �إل م�صاألة �جلي�ش وتنظيمه على �أ�صا�ش 

جديد.

ثانًيا: �أن حركة �لرتجمة يف ع�صر حممد علي بد�أت �أول ما بد�أت بكتب �لفن �حلربي 

كلها  �لع�صر  ذلك  يف  �لكتب  برتجمة  �خلا�صة  �لوثائق  �أوىل  �أن  ذلك  ويوؤيد  �صو�ه،  دون 

1820م  �صنة  دي�صمرب  1236هـ/4  �صنة  �صفر   27 ففي  �حلربية،  �لكتب  برتجمة  خا�صة 

نعم على كتبة �ملهند�صخانة �لذين 
ُ
� للخزينة يقول فيه: »وقد �أ

ً
�أ�صدر حممد علي با�صا �أمر

ت�صهياًل  �لعربية  �للغة  �إىل  �لرتكية  �للغة  من  �ملطبوع  �ملهند�صني  جمموعة  كتاب  ترجمو� 

للطالبني مببلغ خم�صمائة قر�ش فكتب تذكرة �إىل �خلزينة ل�صرفه«.

ثالًثا: �أن �أول �لكتب و�ملطبوعات �لتي �أ�صدرتها �ملطبعة كلها خا�صة باجلي�ش وما يتعلق 

بع�صاكره من قو�نني وتعليمات، فاأول ما طبع يف بولق كان قامو�ًصا للغتني �لعربية و�لإيطالية 

ونرجح �أن �ل�صبب يف طبعه كان �حلاجة للرتجمة، ومعروف �أن حممد علي �جته �أول �لأمر 

�إىل �إيطاليا يف �إر�صال �لبعثات وكانت �للغة �لإيطالية �أول لغة �أجنبية ُتدر�ش يف مد�ر�صه، 

ومن �إيطاليا بد�أت حركة �قتبا�ش �حل�صارة �لغربية ثم �إن طبعه �أعطى رجال �ملطبعة فر�صة 

جتربة نوعى �حلروف: �لعربية و�لالتينية �لتي زودت بهما �ملطبعة من �أول �إن�صائها.

ر�بًعا: وهو ن�ش �صريح يثبت �أن تاريخ �ملطبعة �رتبط منذ بد�يته بتاريخ �جلي�ش �مل�صري، 

فقد ورد يف كتاب رحلة بروكي ما يثبت �أن هذه �لكتب �حلربية طبعت خ�صي�ًصا للجيو�ش 

عهد  يف  م�صر  ز�رو�  �لذين  �لرحالة  �أو�ئل  من  بروكي  وكان  �أ�صو�ن،  يف  �لنا�صئة  �مل�صرية 

من  �ملطبعة  �أ�صدرته  عما  كالمه  �صياق  يف  �لرحالة  هذ�  قال  عنها.  وكتبو�  علي  حممد 

يف  تدربت  �لتي  �مل�صرية  بالع�صاكر  خا�صة  حربية  تعليمات  باملطبعة  طبع  »وقد  �لكتب: 

�ل�صعيد وهي تعليمات منقولة من �للغة �لفرن�صية �إىل �للغة �لرتكية حتى يقر�أها �ل�صباط 

وهم من �لأتر�ك«.
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هكذ� ��صتنتج �أبو �لفتوح ر�صو�ن �أن مطبعة بولق مل تن�صاأ م�صتقلة بذ�تها و�إمنا كانت 

جزًء� من م�صروع كبري كان يرمي �إىل خلق مدنية م�صرية جديدة تقوم على �لقوم، و�ل�صيادة، 

و�لعلم �حلديث، و�إىل �إحد�ث ثورة على ع�صور �لظالم �لتي غرقت فيها م�صر �أثناء حكم 

�ملماليك، فكان لبد من طبع كتب �لفن �حلربي و�لعلوم �حلديثة لتحديث �لبالد.

)122(

تاريخ اإن�صاء مطبعة بوالق

 ،)30،29  ،28 )�أ�صكال  �إن�صاء مطبعة بولق  تاريخ  �ملوؤرخني حول  �ختلف كثري من 

لكن م�صدرنا �لأ�صا�صي يف هذ� �لتاريخ هو �للوحة �لتذكارية �لتي علقت على باب �ملطبعة 

 55 وعر�صها  �صنتيمرت�ت   110 طولها  �لرخام  من  قطعة  عن  عبارة  وهي  �إن�صائها،  وقت 

�صنتيمرًت� نق�صت بحيث برزت عليها �لأبيات �ل�صعرية �لتالية باللغة �لرتكية:

املنح �صاحب  دولت  نامدار  اأول  حــــاال خــديو م�رص حمــمد علي وزير 

يا بدر دى اأ�صبو مطبعة بي بويله يرفرح اآثــار بيح�صابنـه �صـد اأيلـــدى دخى 

دار الطباعة در بندكي م�صدري اأ�صح هاتف �صعيده �صويلدى تــاريخ تامتى 

وترجمتها: »�إن خديوي م�صر �حلايل حممد علي، فخر �لدين و�لدولة و�صاحب �ملنح 

�لعظيمة قد ز�دت ماآثره �جلليلة �لتي ل تعد باإن�صاء د�ر �لطباعة �لعامرة، وظهرت للجميع 

ب�صكلها �لبهيج �لبديع، وقد قال �ل�صاعر �صعيد �إن د�ر �لطباعة هي م�صدر �لفن �ل�صحيح«. 

وفيها تاريخ لهذ� �لإن�صاء، ومل نعرث على وثيقة �أخري تقوم مقامها.

ُنق�ش على هذه �للوحة �لرخامية ثالثة �أبيات من �ل�صعر، ويت�صمن �ل�صطر �لأخري منها 

ل تاريًخا نق�ش �صر�حة يف �أ�صفلها، هذ� �لتاريخ هو �صنة 1235هـ وهذ� يثبت  بح�صاب �جُلمَّ

�أن �ملطبعة �أن�صئت يف تلك �ل�صنة.

يو�فـق هـذ� �لتـاريـخ �أول �ملحـرم من �صـنة 1235 هـ بالتـاريـخ �مليـالدي 20 �أكـتوبـر 

�صنة 1819م ويو�فـق �آخـر ذي �حلجــة منها 27 �صبتمرب �صنـة 1820م، وعـلى ذلـك ميكننا 
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)�صكل 29( تفريغ �لن�ش �لتاأ�صي�صي

)�صكل 28( �للوحة �لتذكارية �لتي علقت على باب �ملطبعة وقت �إن�صائها وفيها تاريخ هذ� �لإن�صاء.
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)�صكل 30( جدول حروف �لن�ش �لتاأ�صي�صي.
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�أن نتخذ �أو�خر �صنة 1819م من 20 �أكتوبر و�جلزء �لأول من �صنة 1820م �إىل 27 �صبتمرب 

على �أنها �لفرتة �لتي فيها �إما بد�أ �أو �نتهى �إقامة �لبناء �لذي كانت فيه مطبعة بولق.

على �أن فكرة �ملطبعة مل تولد يف هذ� �لتاريخ بل �إنها �صابقة له بكثري، فقد �أوفد نيقول 

�مل�صابكي يف بعثة �إىل �إيطاليا ليتعلم فن �لطباعة يف �صنة 1815م، و�إىل هذ� �لتاريخ يرجع 

�لتفكري يف �إن�صاء مطبعة بولق.

�أن �أول  �أيدينا من �لوثائق  �أما عن تاريخ �أول �إ�صد�ر�ت �ملطبعة فمن �لثابت مما حتت 

كتاب �أ�صدرته مطبعة بولق هو قامو�ش للغتني �لعربية و�لإيطالية من و�صع �لر�هب روفائيل. 

ولهذ� �لقامو�ش �صفحة للعنو�ن ذكر يف �أ�صفلها �أن متام طبعه كان يف �صنة 1238هـ.

�صنة  كان يف  طبعه  متام  �أن  �أ�صفلها  ذكر يف  �لإيطالية  باللغة  للعنو�ن  �صفحة  �أي�ًصا  وله 

�أن �أول �إ�صد�ر�ت بولق مت طبعه يف �صنة 1238هـ/1822م  1822م وي�صتفاد من هذ� 
و�ل�صنتان ل تتد�خالن �إل يف �ملدة من 18 �صبتمرب �إىل �آخر دي�صمرب من �صنة 1822م، 

وعلى ذلك يكون �لكتاب قد �صدر �أثناء هذه �ملدة �لتي تبلغ ثالثة �أ�صهر ون�صف �ل�صهر 

تقريًبا، وتكون بالتاىل هي تاريخ �إ�صد�ر �ملطبعة لأول مطبوعاتها.

موجز تواريخ اإن�صاء مطبعة بوالق

م عندما �أوفد �أول بعثة  بد�أت فكرة �إن�صاء مطبعة عند حممد علي با�صا يف �صنة 1815 ●

�إىل ميالنو لتعلم فن �لطباعة.

م  ومل ياأت �صهر ذو  ومت �لبدء يف �إقامة بناء �ملطبعة يف �صنة 1235هـ �ملو�فق 1820 ●

�حلجة من �صنة 1235هـ و�صهر �صبتمرب من 1820م �إل وكان �لبناء قد مت ت�صييده.

ومت  م  ● 1821 �صنة  �صبتمرب  يف  فيه  بد�أ  فقد  �أماكنها  يف  وو�صعها  �لآلت  تركيب  �أما 

�لنتهاء منه يف يناير �صنة 1822م.

��صتغرقت فرتة �لتجربة- جتربة �لآلت و�حلروف وتوزيع �لعمال عليها وتدريبهم على  ● 

�أعمالهم يف �ملدة من يناير �صنة 1822م �إىل �أغ�صط�ش من نف�ش �ل�صنة- وبلغ �لعمل 
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�إىل دي�صمرب �صنة  �أغ�صط�ش  �أ�صده وبد�أت يف عملية �لإنتاج يف �ملدة من  يف �ملطبعة 

1822م.

م. �أ�صدرت �أول مطبوعاتها يف دي�صمرب �صنة 1822 ●

ا�صم املطبعة

»د�ر  ��صمها  ذكر  ورد  حيث  لإن�صائها،  �لتذكارية  �للوحة  يف  للمطبعة  ��صم  �أول  ذكر 

�لطباعة« كما ورد يف �لبيت �لثالث من هذه �للوحة:

)123(

دار الطباعة در بندكي م�صدري اأ�صح هاتف �صعيده �صويلدى تــاريخ تامتى 

ثم جند يف �أول مطبوعاتها، وهو �لقامو�ش �لعربي �لإيطايل �أن ��صمها يف �جلزء �لعربي 

من �لقامو�ش »مطبعة �صاحب �ل�صعادة« �إذ ُكتب يف �أ�صفل �أوىل �صفحات هذ� �جلزء: »مت 

�لطبع يف بولق مبطبعة �صاحب �ل�صعادة«، و��صمها يف �جلزء �لإيطايل هو »�ملطبعة �لأمريية« 

 »bolacco« كلمة  �لكبري  باخلط  �لأوىل  �صفحته  �أ�صفل  ُكتب يف  �إذ   ،)32  ،31 )�صكال 

ثم حتتها باخلط �ل�صغري »dalla stamperia reale«، ول يهمنا يف هذ� �ملقام �صوی �أن 

�ل�صم �لثابت هو »بولق«، ففي �جلزء �لعربي وردت بولق قبل ��صم �ملطبعة، ويف �جلزء 

�لإيطايل جند كلمة »bolacco« باخلط �لكبري يف �صطر م�صتقل، فكاأن ��صم »بولق« �رتبط 

باملطبعة من �أول �لأمر، ثم جند �أ�صماء للمطبعة ت�صبه هذين �ل�صمني فبع�ش �ل�صياح كان 

ي�صميها »�ملطبعة �لأمريية« »imprimerie royale«  كما جاء يف مقالة ن�صرت باملجلة 

�لربيطانية يف �صنة 1825م.

�لأمرين  �إننا جند  بولق« حيث  »مطبعة  هو  �لر�صمية  �لأور�ق  ��صمها يف  �أن  لكن جند 

�ل�صادرين ب�صاأن �صم خمزن �لتجارة �لقدمي �إىل �ملطبعة وبناء ر�صيف لوقايتها من في�صان 

�لنيل وردت با�صم »مطبعة بولق«، فيمكننا �إًذ� �أن نری �أن ��صم �ملطبعة �لر�صمي هو »مطبعة 

�أ�صماء و�ردة يف كتابات غري ر�صمية،  بولق« و�أن ما ُت�َصَمى به من غري ذلك تكون عادة 
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�أخری  �أحيانًا  �لوقائع �مل�صرية، وقد تكون  �إعالن يف  �أو  �أحيانًا على �صكل خرب  فقد تكون 

على �صكل تاأريخ لنتهاء طبع كتاب يف �آخره ويف مقدمته، ويف هذه �لأحو�ل غري �لر�صمية 

� يف كل �لأحو�ل 
ً
يختلف ��صم �ملطبعة باختالف تفنن �لكاتب يف �لتعبري، �إل �أننا جند ذكر

لبولق، ثم ي�صاف �إليها عدة �أو�صاف تختلف باختالف تفنن �لكاتب يف �لتعبري مثال ذلك 

»د�ر �لطباعة �لعامرة �لكائنة ببولق م�صر �ملحرو�صة �لقاهرة« كما ورد يف �أحد �أعد�د �لوقائع 

�أو »مطبعة �صاحب �ل�صعادة ببولق« كما جاء يف �آخر كتاب »مر�ح �لأرو�ح« �أو كما كتب 

يف �أول عدد من �لوقائع �مل�صرية »مطبعة �صاحب �لفتوحات �ل�صنية ببولق م�صر �ملحمية« 

�أو »مطبعة �صاحب �ل�صعادة �لأبدية و�لهمة �لعلية �ل�صفية �لتي �أن�صاأها ببولق م�صر �ملحمية 

�صانها �هلل من �لآفات و�لبلية«، كما جاء يف ختام قانون نامة �ل�صفرية �جلديدة �إىل غري ذلك 

من �صروب �لتفنن يف �لتعبري �لتي ق�صد بها ت�صمية �ملطبعة وتعظيم موؤ�ص�صها و�لدعاء لها 

وله. وعلى ذلك فاإن ��صمها �لر�صمي �لتاريخي هو »مطبعة بولق«.

يف 18 يوليه 1861م �أد�ر نوحى �أفندی �ملطبعة حل�صابه �خلا�ش عندما قرر �صعيد با�صا 

غلقها لتعر�صه لأزمة مالية. ويف عام 1862م �أهد�ها �صعيد با�صا �إىل عبد �لرحمن ر�صدي 

فتغري ��صمها �إىل »مطبعة عبد �لرحمن ر�صدي ببولق«  ثم عاد ��صمها وتغري �إىل »�ملطبعة 

�ل�صنية ببولق« �أو »مطبعة بولق �ل�صنية« وذلك يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل، حيث ظلت 

�ملطبعة بعيدة عن قب�صة �حلكومة �مل�صرية.

يف عهد �خلديوي توفيق تغري ��صمها للمرة �لثالثة لي�صبح »مطبعة بولق �لأمريية«، ثم 

يف عام 1903م تغري �إىل »�ملطبعة �لأمريية ببولق«، ويف عام 1905م �أ�صبح ��صمها »�ملطبعة 

�لأمريية بالقاهرة«، وبعد قيام ثورة يوليو 1952م �هتمت حكومة �لثورة باملطبعة �لأمريية.

ففي عهد �لرئي�ش جمال عبد �لنا�صر �أن�صئت وز�رة �ل�صناعة يف عام 1956م، و�صدر 

قر�ر رئي�ش �جلمهورية باإن�صاء هيئة عامة للمطابع تلحق بوز�رة �ل�صناعة يطلق عليها »�لهيئة 

�ملطبعة  باإد�رة  وتخت�ش  �عتبارية،  �صخ�صية  لها  وتكون  �لأمريية«،  �ملطابع  ل�صئون  �لعامة 
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)�صكل 31( �لوجه �لعربي لـ»�لقامو�ش �لإيطايل �لعربي« - �أول �إ�صد�ر�ت �ملطبعة- ويظهر به �لقاعدة 

�لعربية �لتي مت ت�صنيعها يف �إيطاليا، حيث يعود �إىل �صنة 1238هـ/1822م.
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)�صكل 32( �لوجه �لإيطايل من �لقامو�ش ويالحظ هنا �أن ��صم �ملطبعة هو »�ملطبعة �مللكية«، ولي�ش 

»مطبعة �صاحب �ل�صعادة« مثل �لوجه �لعربي للقامو�ش.
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بقر�ر من  لها  ُت�صم  �لتي  �لأخری  �ملطابع �حلكومية  لها، وجميع  �لتابعة  و�ملطابع  �لأمريية 

رئي�ش �جلمهورية.

موقع املطبعة

)124(

املوقع القدمي

�ُصيدت مطبعة بولق يف �أول �لأمر يف جزء من م�صاحة �لرت�صانة �لبحرية )�صكل 33( 

يف �جلزء �ملمتد على �صفة �لنيل �ليمنى من �ل�صمال �إىل �جلنوب �إىل �ل�صمال قلياًل من 

موقعها �ملعدل ببولق، وي�صمل هذ� �جلزء بالرتتيب من �ل�صمال �إىل �جلنوب: �لرت�صانة، 

ثم م�صنع �ل�صوف، ثم جند �لور�صة �لتي �أ�صبحت فيما بعد مدر�صة �لفنون و�ل�صناعات، ثم 

مكان �ملطبعة بعد عام 1830م، ثم جند �جلمرك يف �لنهاية.

وقد ظل هذ� �لتخطيط باقًيا �إىل عام 1954م حيث بقيت �لرت�صانة يف مكانها ويليها 

م�صانع كوك �لتي حلت حمل م�صنع �لورق �لذي حل بدوره حمل م�صنع �ل�صوف �صنة 

)�صكل 33( تخطيط ملوقع مطبعة بولق على ما كانت عليه يف حى بولق قبل نقلها �إىل حى �مبابة.
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1868م، وتليها خمازن �لبولي�ش �لتي حلت حمل مدر�صة �لفنون ثم �ملطبعة، �أما �جلمرك 
�صيف �إىل �ملطبعة �صنة 1833م، ويف �صنة 1838م زيدت م�صاحة �ملطبعة 545 مرًت� 

ُ
فقد �أ

من جهة �جلنوب وبذلك �أ�صبحت م�صاحة �ملطبعة 5805 �أمتار.

�أما �حلدود فهي:

- �حلد �ل�صرقي يف �صارع �ملطبعة طوله 124 مرًت�

- �حلد �ل�صمايل خمازن �لبولي�ش طوله 95 مرًت�

- �حلد �لغربي �صاطئ �لنيل طوله 150 مرًت�

يف �صنة 1900م حدث تو�صيع كبري يف مكان �ملطبعة على يد )�صيلو با�صا( حيث بد�أت 

�أعمال �ملطبعة تتز�يد، مما جعل تو�صيعها و�إ�صالح مبانيها وحتديد هند�صتها على �لطر�ز �حلديث 

� لزًما تفادًيا لتعطيل �لأعمال وتلف �لكثري من �ملو�د �خلام، فبلغت م�صاحة �ملطبعة 10549 
ً
�أمر

مت �إىل �ملطبعة �صنة 1946م )�صكال 34، 35(. مرًت� عد� خمازن �لبولي�ش �لتي �صُ

�أي�ًصا �أعد �لأ�صتاذ حممد �أمني بهجت بك �ملدير �ل�صابق للمطابع �لأمريية م�صروًعا و��صع 

�أعد ت�صميًما لبناء مطبعة على طر�ز حديث وعر�صه على  �لنطاق لتو�صيع �ملطبعة، ولذ� 

جمل�ش �لإد�رة �صنة 1926م وحال دون تنفيذه عقبات مالية، وكانت م�صلحة �لتنظيم قد 

قررت فتح �صارع على �صاطئ �لنيل �لأمين مير خلف �ملطبعة بعر�ش 30مرًت�؛ فقرر جمل�ش 

�لوزر�ء يف �صنة 1934م تعوي�ش �ملطبعة عن هذه �مل�صاحة ب�صم خمازن �لبولي�ش �إليها، �إل 

�أن هذ� �لقر�ر مل ينفذ �إل يف �صنة 1946م.

)125(

املوقع احلديث

بعد قيام ثورة يوليه 1952م وجدت حكومة �لثورة �صرورة �لهتمام باملطبعة �لأمريية، 

ومت �لتفكري يف �إن�صاء مبنى جديد للمطابع وذلك لتلبية جميع طلبات �لهيئات و�مل�صالح 

�لقدمية مباكينات  �ملاكينات  با�صتبد�ل  �لطباعة  �لتقدم يف فن  �حلكومية، وكذلك م�صايرة 

�أخری حديثة ذ�ت �صرعات عالية.
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ومت  �لأمريية،  للمطابع  �جلديد  �ملبنى  هذ�  �إن�صاء  على  �لتفاق  مت  1958م  عام  ويف 

تخ�صي�ش م�صاحة قدرها 30.000 مرت مربع من �أر�ش م�صتل �لتنظيم بامبابة لإقامة مباين 

�ملطبعة �جلديدة عليها )�صكال 36 ، 37( )�ملكان �حلايل للمطابع �لأمريية(. و مت تخطيط 

مبنى �لهيئة كما يلي:

تخ�صي�ش �لبدروم لأق�صام �لت�صوير، و�حَلْزم، و�إعد�د بالت �لورق. 1- 

من  �ل�صفلى  و�جلزء  �ل�صناعية،  و�خلامات  �لورق  ملخازن  �لأر�صي  �لدور  تخ�صي�ش  2- 

ماكينة �لروتوغر�فور وور�ش �ل�صيانة.

تخ�صي�ش �لدور �لأول للور�ش �لرئي�صية. 3- 

تخ�صي�ش �لدور �لثاين لور�ش �جلمع �ليدوي، و�لآيل )�للينوتيب، و�لإنرتتيب(. 4- 

تخ�صي�ش �لدور �لثالث لأق�صام �لت�صوير، و�لزنكوغر�ف، وماكينة طباعة �لأوف�صت. 5- 

تخ�صي�ش �لدور �لر�بع ل�صبك �حلروف، وماكينات طباعة �حلروف �ملتو�صطة و�ل�صغرية. 6- 

تخ�صي�ش �لدور �خلام�ش لبقية �ملكاتب. 7- 

تكوين كوادر املطبعة 

يف �إطار حديثنا عن ن�صاأة  مطبعة بولق، كان من �ملهم �أن نتعر�ش ب�صئ من �لتف�صيل لروؤية 

حممد علي يف تكوين كو�در �ملطبعة. فقد �رتبط تاأ�صي�ش �ملطبعة ب�صخ�صيتني ورد ذكرهما جنًبا 

�إىل جنب يف �لوثائق �لر�صمية، �ل�صخ�صية �لأوىل نيقول �مل�صابكي، و�لثانية عثمان نور �لدين. 

كان نيقول �مل�صابكي م�صئول �لتاأ�صي�ش �لفني للمطبعة، �أي تركيب �لآلت وتعليم �ل�صناع 

و�إد�رة حركة �لطبع بها من �لناحية �لطباعية �خلال�صة، �أما عثمان نور �لدين فكان خمت�ًصا 

)126(

بالناحية �لإد�رية،  لذ� كانت عملية �لتاأ�صي�ش م�صرتكة بني �لثنني.

�إن �أقدم وثيقة ذ�ت �صلة مبو�صوع تاأ�صي�ش مطبعة بولق هي تلك �خلا�صة بالأمر �ل�صادر 

�إىل �لكتخد� بك بتاريخ 13 �صبتمرب �صنة 1821م، و�لذي ي�صري �إىل �صابق �إر�صال طائفة 
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)�صكال 34، 35( �ملبنى �لقدمي ملطبعة بولق حيث تظهر لنا �لو�جهة �ملطلة على حى بولق.
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 )�صكل 36( �ملبنى �حلايل للمطبعة �لأمريية بحى �مبابة

)�صكل 37( �لتخطيط �حلايل ملبنى �ملطبعة �لأمريية بحى �مبابة.
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� لو�صول نيقول �مل�صابكي مع 
ً
من �ل�صباب �إىل مدينة ميالنو لتعلم فن �لطباعة و�أنه: »نظر

ثالثة من رفقائه من �أولئك �ل�صباب بعد تعلم �صناعة طبع �لكتب باحلروف �لغربية و�لعربية 

�أفندی يف بولق..« ثم  �ملذكور ورفقائه مبعية عثمان  �إليكم لإحلاق  �أر�صلو�  �ملخرتعة فقد 

يقول �لأمر: »وحيث �إن من �ملحتمل و�صولنا حلني �إمتام م�صابكي جتهيز �آلته فاأكرموه..«.

فهذ� �لأمر يبني �أن عثمان نور �لدين كان م�صرًفا من �لناحية �لإد�رية على �لأ�صخا�ش 

�لذين تولو� تاأ�صي�ش �ملطبعة من �لناحية �لفنية، و�أن هوؤلء �لفنيني كانو� �أربعة �صبان مل يذكر 

�لأمر منهم بال�صم �إل نيقول �مل�صابكي فهو رئي�صهم وهو �مل�صئول �لأول عن �لعمل، كما 

ن�صب �لأمر بتجهيز �لآلت �إىل �مل�صابكي بالذ�ت فهو �ملوؤ�ص�ش �حلقيقي للمطبعة مبعناها 

�لفني.

مطلًقا  فني  �إ�صر�ف  له  يكن  �أنه مل  فيبدو  �لعملية  بهذه  �لدين  نور  عثمان  عالقة  �أما 

ودليل ذلك �أن �لأمر مل يذكر �أن نيقول �مل�صابكي توىل جتهيز �لآلت حتت �إ�صر�ف عثمان، 

مل  حيث  ممار�صًة،  ول  تعليًما  ل  �لطباعة  بفن  علم  على  كان  �أنه  عثمان  عن  ُيعرف  ومل 

يتجاوز جمهوده �لدور �لإد�ري �ل�صكلى حتى بعد �أن ُعني مفت�ًصا للمطبعة يف 4 نوفمرب 

�صنة 1821م فلم يكن هذ� �لتفتي�ش �إل �صبًطا ل�صتحقاقات �مل�صابكي ومن كانو� يعملون 

معه. وهذ� يتفق مع كتابات �ملعا�صرين �لذين �أجمعو� على �أن موؤ�ص�ش �ملطبعة هو نيقول 

�مل�صابكي ومل ي�صريو� �إىل عثمان نور �لدين بكلمة.

� للمطبعة ب�صفة ر�صمية فلم نعرث على وثيقة حتدده 
ً
�أما تاريخ تعيني نيقول �مل�صابكي ناظر

� ب�صفة ر�صمية بدليل �أن ��صمه �أخذ يظهر يف 
ً
بال�صبط، على �أن �لثابت عندنا �أنه ُعنيِّ ناظر

ذيل مطبوعات بولق، فنجد يف كتاب »قو�عد �لإعر�ب« - طبعة 1241 هـ/ 1826م- �أن 

��صم نيقول �مل�صابكي يظهر يف �آخر �لكتاب ب�صفته »متويل د�ر �لطباعة �لفقري« �أي �أنه ُقلد 

من�صب مدير �أو ناظر �ملطبعة يف وقت مبكر جًد� من تاريخها )�صكل 38(.

و�صو�ء توىل �مل�صابكي نظارة �ملطبعة ر�صمًيا من �أول �إن�صائها �أو تاأخر ذلك قلياًل �أو كثرًي� 

فقد كان �أول رئي�ش لها، ولذلك ميكن �أن نعترب نظارته منذ �إن�صاء �ملطبعة، وكان ر�تبه قدره 
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�لع�صر.  ذلك  لرو�تب  بالن�صبة  �لقليل  بالر�تب  هذ�  يكن  �صهرًيا، ومل  خم�صة جنيهات 

� للمطبعة مدة ع�صر �صنو�ت تقريًبا �إىل �أن ُتويف يف منت�صف عام 1244هـ �أي 
ً
و��صتمر ناظر

�أو�ئل �صنة 1830م.

بتعليم  �أمر  1815م  �صنة  يف  بولق  مطبعة  �إن�صاء  يف  با�صا  علي  حممد  فكر  وعندما 

�للغتني �لعربية و�لرتكية قر�ءة وكتابة لعدد من �ل�صبان �مل�صلمني يف �لأزهر، ثم تولهم 

��صتعمال  �إىل  �حلروف  من جمع  به  يت�صل  وما  �لطباعة  فن  لتعليمهم  �مل�صابكي  نيقول 

�لآلت �إىل غري ذلك.

واأهم االأ�صماء يف هذه الطائفة االأویل هي: 

�ل�صيخ عبد �لباقي )رئي�ش �مل�صابك(. ● 

�ل�صيخ حممد �أبو عبد �هلل )رئي�ش �لطباعني(. ● 

�ل�صيخ يو�صف �ل�صنفي و�ل�صيخ حممد �صحاتة )رئي�صا �ل�صفافني(. ● 

وكلهم تعلمو� يف �جلامع �لأزهر. �أما عن �أول طائفة من موظفي �ملطبعة فقد حددها لنا 

بروكي وهم:

ناظر �ملطبعة نيقول �مل�صابكي 1- 

رئي�ش �لعمال 2- 

اًعا للحروف �لعربية �ثنا ع�صر َجمَّ 3- 

اع و�حد للحروف �لإيطالية َجمَّ 4- 

اع و�حد للحروف �ليونانية وعدد هوؤلء �صتة ع�صر موظًفا َجمَّ 5- 

عمال للطبع قد يكون عددهم ثالثة عمال  6- 

م�صحح للكتب �أو م�صححان 7- 
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)�صكل 38( كتاب قو�عد �لإعر�ب حيث يظهر ��صم نيقول �مل�صابكي طبعة 1241 هـ.
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عمال حلمل �لورق وغريه من �ملو�د 8- 

حار�ش للباب وعامل ل�صقاية �ملاء 9- 

ن �صورة تكاد تكون �صحيحة عن �أول طائفة من موظفي  �إذ� �أ�صفنا هوؤلء �أمكننا �أن نكوِّ

مطبعة بولق.

االإ�صراف على اأعمال املطبعة

يف بادئ �لأمر كانت م�صئولية �لإ�صر�ف على �ملطبعة تئول �إىل كتخد� �لو�يل باأمر منه، 

وهذ� معناه �إ�صر�ف �لو�يل بنف�صه، فلم يكن �لكتخد� �إل نائًبا عن �لبا�صا، وهذ� �لإ�صر�ف 

�ل�صخ�صى من خالل �لكتخد� كان و��صًحا يف عدة �أو�مر ترجع �إىل �لع�صر �لذي �أن�صئت 

»�صبق  ترجمته:  1821م  �صنة  يوليه  �لكتخد� يف  �إىل  �لبا�صا  من  �أمر  فهناك  �ملطبعة،  فيه 

�ل�صروع باإيجاد جملة �صنايع خمتلفة بفابريقات بولق«.

لتعليم �خلط وو�صع قاعدة حروف 
 )127(

وعندما �أر�د �لو�يل �أن يعني �صنكالخ �لفار�صي

ملطبعة بولق �أ�صدر �أمره بذلك �إىل �لكتخد�، و�أي�ًصا عندما ر�أی تثبيت ذلك �خلطاط يف 

�ملطبعة على �أثر روؤيته »ر�صالة �للغم« و�إعجابه بخطه فيها �أ�صدر �أمره بذلك �إىل �لكتخد� 

ليبا�صر تنفيذه.

ن�صئت فيه 
ُ
و�إ�صر�ف �لو�يل بنف�صه �أو من خالل نائبه على موؤ�ص�صاته من طبيعة �لعهد �لذي �أ

ن �لدو�وين ول حدد �خت�صا�صها حتى  �ملطبعة؛ �إذ �إنه حتى ذلك �لعهد مل يكن �لو�يل قد دوَّ

تتبع �ملطبعة �أحد تلك �لدو�وين، وهذه �خلطوة �لر�قية من �لتنظيم �لإد�ري مل تتم �إل يف عام 

1826م كما �صبق �لقول، و�إىل تلك �ل�صنة كان من طبيعة �لأ�صياء �أن تكون �ملطبعة ككل �صئ 
يف م�صر تابعة ل�صخ�صه �إما مبا�صرة و�إما من خالل موظفيه �لقالئل وعلى ر�أ�صهم نائبه.

ن �لدو�وين فكانت تبعية  يف عام 1826م �صرع حممد علي يف تنظيم �لبالد �إد�رًيا ودوَّ

�خلا�صة  علي  حممد  �أو�مر  خالل  من  ذلك  ويت�صح  �جلهادية«.  »ديو�ن  لـ  بولق  مطبعة 

باملطبعة و�لتي كان يوجهها �إىل روؤ�صاء ديو�ن �جلهادية، فمن ذلك ما ن�صرته �لوقائع �مل�صرية 
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يف يونيه �صنة 1832م باأنه »يف 14 �ملحرم �صنة 1248هـ/13 يونيه �صنة 1832م قرر جمل�ش 

�إر�دة ويل �لنعم يف طبع 1000 ن�صخة من ترجمة �لكتاب �لذي  �جلهادية �صرورة تنفيذ 

ترجمه كانى بك...«.

لكن �إ�صر�ف ديو�ن �جلهادية على �ملطبعة مل يدم طوياًل ففي �أو�خر عام 1252هـ �أو�ئل 

لديو�ن  تبعيتها  من  �ملطبعة  وحتولت  �ملد�ر�ش«  »ديو�ن  ��صمه  �آخر  ديو�ن  �أن�صئ  1837م 
�جلهادية �إىل تبعية »ديو�ن �ملد�ر�ش«.

كان �نتقال �لإ�صر�ف على �أعمال �ملطبعة لديو�ن �ملد�ر�ش من �لأمور �ملنطقية يف ذلك 

�لوقت؛ فمنذ �أن �أن�صئت �ملد�ر�ش �ملختلفة مل تعد �ملطبعة مق�صورة على تعليمات �جلي�ش 

�إنتاجها، و�أ�صبحت �ملطبوعات خليًطا من كتب  وقو�نينه بل ناف�صت �ملد�ر�ش �جلي�ش يف 

�ملد�ر�ش وتعليمات �جلي�ش بل غلبت عليها �لكتب �ملدر�صية.

ونخل�ش من هذ�  �أن �ملطبعة كانت تابعة لإ�صر�ف �لبا�صا �إما بنف�صه و�إما بو��صطة نائبه 

�إىل �صنة 1826م، وعندما ُدونت �لدو�وين يف تلك �ل�صنة �أ�صبحت �ملطبعة تابعة لديو�ن  

�جلهادية، و��صتمرت يف تبعيتها له حتى �أو�خر �صنة 1252هـ �أو�ئل �صنة 1837م وعندما 

ن�صئ ديو�ن �ملد�ر�ش �أ�صبحت تابعة له منذ ذلك �لتاريخ.
ُ
�أ

كما ��صتمرت �ملطبعة تابعة للدولة حتى �ل�صنو�ت �لأوىل من ع�صر �صعيد با�صا، ثم جنده 

يف عام 1862م يقوم باإهد�ئها �إىل عبد �لرحمن با�صا ر�صدي مدير �ل�صكك �حلديدية، �إىل 

�أن جاء �خلديوي �إ�صماعيل و��صرت�ها يف عام 1865م و�صمها �إىل �لد�ئرة �ل�صنية، فكانت 

تبعية �ملطبعة للد�ئرة �ل�صنية، ثم تعود �إىل تعهد �لدولة بها بدًء� من عهد �خلديوي توفيق، 

�لذي ��صرت�ها من د�ئرة �لأجنال �ل�صنية.

و بعد قيام ثورة 23 يوليه 1952م �أن�صئت وز�رة �ل�صناعة يف 1956 م �لتي �أ�صبحت تتبعها 

�لهيئة �لعامة ل�صئون �ملطابع �لأمريية، ثم �عتربت من �لهيئات �لقت�صادية مبوجب قر�ر رئي�ش 

جمل�ش �لوزر�ء رقم 1039 ل�صنة 1979م. وتتبع �لآن وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة �خلارجية.
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اآالت الطباعة وحروفها

اآالت الطباعة 

يف �إطار حديثنا عن ن�صاأة مطبعة بولق وتطورها حتى �لع�صر �حلديث، فاإنه يجدر بنا 

فيها، وكذلك  �مل�صتخدمة  �لطباعة  و�آلت  �لطباعة،  لفن  �لتف�صيل  ب�صئ من  نتعر�ش  �أن 

�حلروف �مل�صتخدمة يف عملية �لطبع، و�أحری بنا �أن نبد�أ بتعريف فن �لطباعة.

فالطباعة هي ذلك �لفن �خلا�ش بنقل �لأحرف �أو �لر�صومات بو��صطة ��صتعمال �حلرب، 

فاإذ� ُو�صع �حلرب على �ل�صطح �ملطلوب ونقل بو��صطة �ل�صغط فهذ� �لنقل ي�صمى »طباعة« 

وي�صمل هذ� �ملعنى ثالث طرق و��صحة للطباعة تتميز عن بع�صها للوهلة �لأوىل بطبيعة 

)128(

�ل�صطح �لذي منه توؤخذ �لطبعة:

�لطباعة بو��صطة �ألو�ح �لنحا�ش ويف هذه �حلالة يطبع �ملر�د طبعه من حفر مكون حتت  1- 

م�صتوی �ل�صطح.

وغري  �لدهنية  �مل�صاحات  تنافر  خالل  من  تتم  وهي  �حلجر  على  �ملل�صاء  �لطباعة  2- 

�لدهنية. )�أ�صكال 39 ، 40 ، 41(

�لطباعة �لبارزة  يف هذه �حلالة يطبع �ل�صطح �ملر�د طبعه با�صتخد�م �حلروف �ملعدنية. 3- 

اأنواع اآالت وماكينات الطباعة

يوجد نوعان م�صتعمالن لآلت �لطباعة: �ليدوية تد�ر بقوة �ليد، و�لطباعة مباكينات 

�أول  �لطبع يف  �آلت  ��صتوردت  باأية قوة حمركة.  �أو  �لكهرباء  �أو  �لغاز  �أو  بالبخار  �إما  تد�ر 

�لأمر من ميالن باإيطاليا وقد ��صرتي �مل�صابكي للمطبعة ثالث �آلت من نوع �آلت �ملطبعة 

�مللكية باإيطاليا.

ومن هذ� ميكننا �أن ن�صتنتج �أن مطبعة بولق مت جتهيزها وقت �إن�صائها باآلت من �أحدث 

�لطرز و�أنها مل تكن تقل يف ذلك عن �ملطبعة �مللكية �لإيطالية، �إذ كانت �آلت �ملطبعتني 
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�إىل  �إن�صائها  �أول  من  �لثالث  �لآلت  بهذه  تعمل  بولق  مطبعة  وظلت  و�حد.  نوع  من 

�صنة 1828م عندما ز�د �لعمل باملطبعة فاأمر �لبا�صا وزير �لتجارة �آنذ�ك ويدعى بوغو�ش 

�إىل  �أ�صيفت  �أنه قد  �لعاىل  �أوروبا. ويوؤخذ من هذ� �لأمر  �أخری من  �آلت  ب�صر�ء خم�ش 

�آلت �لطبع �لثالث �لأوىل خم�ش �آلت �أخری ثمن �لو�حدة منها خم�صون جنيًها وثمنها 

�أثر  ويلم�ش  للطبع.  �آلت  ثماين  �ملطبعة  ي�صبح يف  ذلك  �أثر  وعلى  جنيًها،   250 جميًعا 

من  يتبني  وهذ�  1831م  �صنة  منذ  �إنتاجها  يف  �ملطبعة  �إىل  �خلم�ش  �لآلت  تلك  �إ�صافة 

�لإح�صاء �لتاىل:

    
1831 7 
1833 8 
1834 9 
1835 17 
1836 18 
1837 18 
1838 16 
1839 17 
1840 25 
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)�صكل 39( قالب �لطباعة �حلجرية 

1- منطقة غري طباعية )مرطبة طاردة للحرب(، -2 منطقة طباعية )دهنية متقبلة للحرب(، -3 ورقة

)�صكل 40( �آلة طباعة حجرية
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)�صكل 41( قالب �لطباعة �حلجرية.
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�لالزمة  و�لأ�صكال  و�لر�صوم  �ل�صور  بها  تطبع  باحلجر  للطبع  �آلة  �أي�ًصا  �ملطبعة  كان يف 

.
)129(

للكتب، كما كانت ت�صتعمل يف عمل �جلد�ول �لريا�صية و�لأحلان �ملو�صيقية

ولي�ش عندنا معلومات مف�صلة عن هذ� �لنوع من �لآلت يف مطبعة بولق �إل �أن كل 

�لرحالة ذكرو� وجود �آلت للطبع باحلجر بها. ون�ش �لدكتور بريون Perron يف �إحدی 

ر�صائله للم�صيو »مل« على �أنها �آلة و�حدة �إل �أن وجودها باملطبعة ثابت من �مل�صادر �لأ�صلية 

�لر�صمية فقد ورد يف �أحد �أعد�د �لوقائع �مل�صرية:

»قرر جمل�ش �جلهادية يف غرة �صعبان �صنة 1247هـ/ 5 يناير 1832م طبع مقامات يف 

�لتعلم  �صهولة  موجبات  من  ذلك  لأن  �ملو�صيقيني،  رئي�ش  على طلب  بناء  �ملو�صيقى  فن 

على  �لطبع  يكون  و�أن  �لطبع  مببا�صرة  �ل�صناعة  هذه  �أتقنو�  من  �أحد  يكلف  باأن  و��صرتط 

مطبعة حجر«.

وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن هناك خطوة �صابقة على عملية �لطباعة �لبارزة، وهي طريقة جمع 

ا من خالل �صناديق �حلروف )�صكال 42 ، 43( مما  �حلروف، فاحلروف كانت ت�صف يدويًّ

�إهد�ر يف  �لطريقة  ينتج عن هذه 

من  كثري  و�أي�ًصا  و�جلهد،  �لوقت 

�لأخطاء �ملطبعية يف �ملطبوعات، 

�قتناء  �إىل  �ملطبعة  �جتهت  لذلك 

ماكينات �جلمع �لآيل.

)�صكل 42( �صكل من �أ�صكال �صناديق �حلروف.
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 lithography الطباعة احلجرية- الليثو جراف 

�أب�صط �لعبار�ت �لتي تعرف بها طريقة �لطباعة �حلجرية )�مل�صطحة(، هي �أن �لدهن و�ملاء 

�لطباعة  �لليثوجر�ف، وتعد  �أ�صا�صها طباعة  �لعلمية تقوم على  ل ميتزجان، وهذه �حلقيقة 

�حلجرية من �أهم �لطرق �لتي �كت�صفت حديًثا يف �أوروبا، فقد ظهرت يف نهاية �لقرن �لثامن 

� يف �لتطور �لتقنى و�أ�صبحت  ع�صر، ومل مي�ش وقت طويل حتى قطعت �صوًطا �صريًعا جدًّ

�لتي ولدت �صبه كاملة على يد  �أهم و�أ�صهر �لطرق �لطباعية، وقد تكون من �لطرق  من 

)130(

)1771-1834(  Alois Senfelder مكت�صفها �لأملاين �أليو�ش �صينيفيلدر

)�صكل 43( �صورة ل�صناديق �حلروف.
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تاريخ الطباعة احلجرية

يرجع تاريخ �لطباعة �حلجرية �إىل ما قبل �أليو�ش �صينيفيلدر، فقد �أجريت على �حلجر 

�ملثالون  ��صتعمل  حيث  مكتوبة،  حروف  �أو  �صور  عمل  بغر�ش  قبل  من  كثرية  جتارب 

و�حلفارون هذه �لطريقة لب�صاطتها خالل �لقرن �ل�صاد�ش ع�صر �مليالدي، وتتمثل يف �إنتاج 

)131(

نقو�ش كتابية متهيًد� لو�صعها فوق �لقبور.

املحاوالت االأویل قبل األيو�س �صينيفيلدر 

قام ديان �صميد Dean shmid بر�صم خريطة )�إفريقيا( على �حلجر قبل عام 1796، 

با�صتخد�م  وحفر   ،)old type( قدمية  كبرية  بحروف  كتب  فقد   .1797 عام  وكذلك 

حام�ش �لنيرتيك وبذلك ح�صل على نقو�ش كتابية بارزة ��صتعملها يف �لطباعة.

بعد ذلك بقليل قام �صميد بحفر �صورة طائر ور�صوم نباتية و�أجز�ء من ت�صريح �جل�صم 

�لإن�صاين على �حلجر، و��صتعمل هذه �لطبعات يف �أغر��ش تعليمية ودر��صية يف �ملد�ر�ش.

يجري   William blake بليك  ويليام  �لإجنليزی  و�ل�صاعر  �لفنان  كان  �إجنلرت�  ويف 

بفنه،  �لطباعة �خلا�صة  عمليات مو�صعة للبحث عن طرق طباعية جديدة ل�صتعمالها يف 

ولكنه ��صتخدم �لألو�ح �ملعدنية فقد كتب �أ�صعاره مع �صور ور�صومات خا�صة بالهو�م�ش 

وبذلك  للطباعة،  بارز  ر�صم  على  ليح�صل  بحفرها  ذلك  بعد  قام  ثم  �ملعدن،  �ألو�ح  على 

��صتطاع �حل�صول على كتب ثمينة قام بتلوينها باليد بعد �لطباعة.

جاء �صرح هذه �لطريقة- �لطباعة �حلجرية- يف �لكتب �لفنية، ففي كتاب ن�صره �ملتحف 

)�ملك�صلياين( يف �أو�صبوج عام 1927، ورد �أن �حلفر على �حلجر ��صتعمل يف �لقرن �ل�صاد�ش 

ع�صر بو��صطة �لفنان �حلفار )فيليب �أوهلهارد Philipp uhihard(، وكان �ملتحف ميتلك 

لوحة مربعة �ل�صكل ذ�ت خم�صة �صطور منقو�صة على �صطحها �جلمل �ملو�صيقية وحمفورة 

بالطريقة �لبارزة ويرجع تاريخها �إىل عام 1550.
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وقد �أقر �أليو�ش �صينيفيلدر بهذه �حلقائق �لتاريخية و�أو�صح ذلك يف كتابه، وجاء فيه: 

 
)132(

)وقد �قتنعت �قتناًعا تاًما باأنى مل �أكن قط �ملخرتع �لوحيد يف �أخذ طبعات �حلجر(.

وعلى �لرغم من ذلك مل يكن لأي من هذه �لأعمال �صفة �لليثوجر�ف �ملتعارف عليها 

�لآن، فهذه �لتجارب �ملبكرة حتى �لتي ��صتعملت فيها �لقو�لب �حلجرية كو�صيط كانت 

كلها معتمدة على �لطباعة من �صطح بارز. ولكنها كانت مبثابة �للبنات �لأوىل �لتي ي�صتقيم 

)133(

عليها �لبناء.

األيو�س �صينيفيلدر واكت�صاف الطباعة احلجرية 

ممثاًل  و�لده يعمل  Prague، وكان  بر�غ  1771م يف مدينة  نوفمرب   6 �أليو�ش يف  ولد 

بامل�صرح �لأملاين. وعلى �لرغم من ذلك رف�ش فكرة عمل �أليو�ش يف جمال فنون �مل�صرح، 

و�أ�صر �أن ُير�صله لدر��صة �لقانون يف جامعة )�أجنولد �صتات(، ولكن �أليو�ش ��صطر �أن يرتك 

� لعدم متكنه من حتمل �لأعباء �لدر��صية �لباهظة.
ً
�لدر��صة بعد وفاة و�لده نظر

�لدر�مية،  �مل�صرحيات  تاأليف  جمال  يف  بالعمل  قر�ره  �أليو�ش  �تخذ  �لوقت  ذلك  يف 

�مل�صتمرة  متابعته  ومن خالل  �ملتفرقة.  �حلروف  بو��صطة  �أعماله  بع�ش  بطبع  قام  وبالفعل 

لديه  �ملال  ر�أ�ش  تو�فر  عدم  كان  و�إن  مطبعة  �إن�صاء  فكرة  ��صتهوته  عملهم  �أثناء  للطابعني 

منعه من حتقيق ذلك، فا�صطر �إىل �لعمل يف جمال تاأليف �ملقطوعات �ملو�صيقية �لتي عمل 

جاهًد� على طبعها ون�صرها، وبالفعل تو�صل �إىل حفر مقطوعاته �ملو�صيقية بنف�صه على قو�لب 

من �لنحا�ش، وقد كان �أليو�ش ي�صتعمل قطعة من حجر يعرف با�صم )�لكالهامي( و�لذي 

يباع على �صكل �ألو�ح ذ�ت �صمك خمتلف لغر�ش حت�صري ومزج �حلرب �مل�صتعمل يف جتاربه 

� لرتفاع 
ً
�خلا�صة بعملية �حلفر، وكان يح�صل عليها من �ملحاجر �لقريبة من م�صكنه، ونظر

�لثانوية،  در��صته  �أثناء  ومبادئها  �لكيمياء  لبع�ش خ�صائ�ش  وملعرفته  �لنحا�ش  �ألو�ح  ثمن 

مقطوعاته  حلفر  �لنحا�ش  قو�لب  من  بدًل  �حلجر  هذ�  ��صتخد�م  فكرة  ذهنه  �إىل  تبادرت 

)134(

�ملو�صيقية بارزة.
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على  ما  قائمة  تدوين  �إىل  ��صطر  حني  قدًر�،  �لكت�صاف  ق�صة  جاءت  ولكن.. 

بعد،  فيما  �لورق  على  ينقلها  �أن  على  �صنعه  من  �صمعى  حرب  بو��صطة  �حلجر  من  لوح 

به  و�إذ  تنظيفه؛  �أجل  من  و�ل�صابون  باملاء  يغ�صله  فاأخذ  �حلجر.  �صطح  على  من  وميحوها 

�حلرب  قبول  ترف�ش  �حلرب  يالم�صها  مل  و�لتي  �حلجر  من  �ملبللة  �لأجز�ء  �أن  يكت�صف 

كانت �لتي  �حلروف  فاإن  ولهذ�  �ل�صمع،  �أو  و�ل�صحم  �ملاء  بني  �لطبيعى  للتنافر   �
ً
نظر

 

لتز�ل حمتفظة باأثر من �حلرب )�ل�صحم( نبذت �ملاء و�إن ظلت ت�صتقبل مزيًد� من �حلرب عند 

�لتحبري، وهكذ� ولدت �لطباعة �حلجرية.

ا جمع احلروف اآليًّ

�صف  طريقة  ظلت  �ملنف�صلة،  �أو  �ملتفرقة  �حلروف  خمرتع  جوتنربج  تو�صل  �أن  منذ 

�لذي  �لتقدم  من  بالرغم  وذلك  قرون،  �أربعة  ملدة  �لوحيدة  �لطريقة  هي  ا  يدويًّ �حلروف 

حدث لل�صناعات �لأخری �ملرتبطة ب�صناعة �لطباعة مثل �صناعة �آلت وماكينات �لطباعة، 

و�صناعة �لورق، و�صناعة �لأحبار �إىل غري ذلك من �صناعات مكملة. وخالل تلك �لقرون 

كان هناك عديد من �ملحاولت لتطوير طريقة �ل�صف �ليدوي �إىل طرق �آلية، وخالل عام 

مر�حل  بع�ش  تتم  وكانت  جتاري،  نطاق  على  �حلروف  ل�صف  �آلة  �أول  ظهرت  1840م 
ا، و�نت�صر ��صتخد�م هذه �لآلة على نطاق �صيق يف فرن�صا و�إجنلرت�  ا وبع�صها �آليًّ �لت�صغيل يدويًّ

حيث �صفت حروف بع�ش �ل�صحف �ليومية بو��صطتها.

 )�صكل 44(، �إىل �خرت�ع �آلة 
)135(

يف عام 1886م، تو�صل �لأمريكي �أومتار مرجنثالر

�للينوتيب، وهي �آلة تقوم بعدة عمليات يف وقت و�حد. �إذ يتم �صبك �حلروف يف �صطور 

ماكينة  �خرت�ع  �إىل  �لأمريكي  لن�صتون  تو�صل  1894م  عام  ويف  �ملطلوب.  للطول  طبًقا 

�ملونوتيب.

لل�صبك، ويتم جمع  �أخری  و�آلة  �لثقب  �آلة  �ملاكينة على وحدتني هما  وت�صتمل هذه 

�حلروف يف �أ�صكال منفردة مثل �حلروف �ليدوية �ملتفرقة. �أما �آلت �لإنرتتيب وهي �آلت 
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)�صكل 44( �أومتار مرجنثالر خمرتع �آلة �للينوتيب.
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م�صابهة لآلت �للينوتيب من حيث �صبك �حلروف يف �صطور �أي�ًصا ولكن ببنط خمت�صر 

عام  �لآلة يف  هذه  ��صتخد�م  بد�أ  فقد  �حلروف  ب�صبك  �خلا�صة  �لقو�لب  عدد  من حيث 

1913م.

1- اآالت اللينوتيب واالإنرتتيب

  Intertype »و�آلت »�لإنرتتيب ،Linotype »تعترب �آلت جمع �حلروف »�للينوتيب

�نت�صاًر�،  �ل�صطور  �صبك  �مل�صتخدمة يف  �لآلت  �أكرث   )49  ،48  ،47  ،46  ،45 )�أ�صكال 

ا ويتم �لتحكم يف �لآلت �لذ�تية �حلركة منها  ا �أو ذ�تيًّ وهذه �لآلت ميكن ت�صغيلها يدويًّ

.punched tape بو��صطة �صريط مثقب

)�صكل 45( ماكينة �لإنرتتيب مبطبعة بولق )�صناعة �إجنليزية( وت�صتعمل يف �جلمع �لآيل على �صكل 

�أ�صطر متما�صكة جلميع �لأبناط.
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)�صكل46( �آلة تن�صيد و�صف �حلروف »�للينوتيب«.
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)�صكل47( �آلة تن�صيد و�صف �حلروف »�لإنرتتيب«.
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موزع �لأمهات. 1- 

خمزن �لأمهات. 2- 

�لذر�ع �لر�فعة لنقل  3- 

�لأمهات �إىل �ملوزع.

�صندوق �لتجميع. 4- 

رقائق �لف�صل. 5- 

�آلية �ل�صبك. 6- 

�لتغذية مبعدن �حلروف. 7- 

�صينية �لأ�صطر  8- 

�مل�صبوكة.

�أمهات للتغذية  9- 

�ليدوية.

)�صكل48( ماكينة �جلمع �ل�صطري 
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)�صكل 49( منوذج لآلة �للينوتيب مبطبعة بولق ويعود �إىل �صنة 1890م.

ا لوحة للمفاتيح keyboard ت�صبه �إىل  وتوجد يف �آلت �صبك �ل�صطور �لتي تعمل يدويًّ

حد ما لوحة مفاتيح �لآلة �لكاتبة. و�إىل جانب ذلك هناك مفتاح خا�ش لكل حرف كبري 

capital letter، ولكل حرف �صغري lowercase letter، ولكل رقم figure، وعالمة 
)$ ،© ،@ ،E،%( : ولكل رمز من �لرموز مثل punctuation mark ترقيم

و لت�صغيل �لآلة ي�صغط على �أحد �ملفاتيح يف لوحة �ملفاتيح KEYBOARD فينطلق 

قالب �حلرف MATRIX من  �ملخزن MAGAZINE ، وقالب �حلرف هو قالب �صبك 

MOULD للحرف و ميكن ��صتخد�مه مرة بعد �أخری و يخزن يف �ملخزن عندما ل يكون 
عبارة  فهو  �ملخزن  �أما  �ل�صطر،  �صبك  عملية  لإمتام  بالآلة   )50 )�صكل  �ل�صب  قالب  يف 
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عن »�صندوق حروف« م�صطح يت�صل باآلة �صبك �ل�صطور عند �ل�صتخد�م، وميكن ف�صل 

�ملخزن عن �لآلة وتركيب خمزن عند �لرغبة يف ��صتخد�م بنط �آخر.

وعندما تنطلق قو�لب �حلروف من �ملخزن فاإنها تنتظم يف �صطر، ثم تتم عملية �صبطه 

ن �صريحة من  �إىل قو�لب �حلروف �ملنتظمة يف �صطور فتكوِّ تلقائًيا، ويدفع �ملعدن �ملن�صهر 

 )51 )�صكل  مًعا  �ل�صطرية  �لرقائق  وجُتمع   ،line slug �صطرية  رقيقة  ت�صمى  �حلروف 

لتكوين �صفحات �حلروف، وبعد �صبك �ل�صطر تعود قو�لب �حلروف �إىل �ملخزن، ليمكن 

 slugs صتخد�مها مرة بعد مرة بالطريقة نف�صها. و بعد �لطبع يتم �صهر �لرقائق �ل�صطرية��

�أخری  مرة  وي�صتخدم   )52 )�صكل  �لر�صا�ش  �صهر  ويعاد  �لطبع  يف  ��صتخدمت  �لتي 

وهكذ�. وفيما يلي ن�صرح �لطريقة �لعملية للت�صغيل:

ي�صرب �ل�صفاف على مفتاح �أحد �حلروف. 1- 

ينطلق قالب �حلرف من �ملخزن، ويدفع بو��صطة �صري ناقل �إىل �صندوق �لتجميع. 2- 

�إىل �صندوق  وت�صل   ، 3- space bands �مل�صافات  �أي�ًصا  تنطلق 

�لتجميع.

ت�صلمه على  �لتي  �لت�صليم  عربة  �إىل  وي�صلم  عالًيا  �ل�صطر  يرفع  4- 

�لر�فعة �لأوىل.

ي�صبط �ل�صطر بحيث ي�صبح م�صتقيًما. 5- 

يتحرك قالب �ل�صبك �إىل �لأمام وت�صخ م�صخة �لوعاء �ملعدن �ملن�صهر ويتم �صبك �ل�صطر. 6- 

�ل�صف )�جلاليه(  �إىل لوحة  وي�صلم  ثم من �جلو�نب،  �ل�صطر من �خللف  ت�صوية  تتم  7- 

.galley

بعد ذلك ي�صل �صطر قو�لب �حلروف من �لر�فعة �لأوىل على �لقناة �ملتو�صطة، وتقوم 

distribution bar، وهو عبارة  �لتوزيع  �إىل عمود  قو�لب �حلروف  برفع  �لثانية  �لر�فعة 
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)�صكل 50( قالب �صب �حلروف، �لذي ي�صب بد�خله �لر�صا�ش 

�ملن�صهر لت�صكيل �حلرف �ملطلوب.

)�صكل 52(

�صكل لوعاء �صهر �صبائك �لر�صا�ش.

)�صكل 51( �لرقيقة �ل�صطرية �لتي تنتجها ماكينات �صف وتن�صيد �حلروف )�للينوتيب، �لإنرتتيب(
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عن ق�صيب معدين لولبي �ل�صكل يعمل على نقل �أمهات �حلروف )�ملرتي�صات( بحركة 

لولبية وتوزيعها على قنو�تها �ل�صحيحة يف خمزن �أمهات �حلروف باملاكينة ثم حتركها �أعمدة 

تاركة  قالب  �خلا�ش لكل  �لت�صنني  تاأثري  باملخزن حتت  لها  �ملخ�ص�صة  قنو�تها  حلزونية يف 

ور�ءها فو��صل �مل�صافات �لتي تعود بدورها �إىل �صندوق �لفو��صل.

بعد ذلك نح�صل على �لرقيقة �ل�صطرية، و�لتي تكون بها بع�ش �لزو�ئد �لتي حتتاج �إىل 

�لتهذيب، لذ� كان باملطبعة مق�ش ي�صتخدم يف ق�ش �لزو�ئد بالأحرف �لر�صا�ش وهو من 

مقتنيات �ملطبعة )�أ�صكال 53، 54، 55(.

 Monotype casting machines 
)136(

2- اآالت �صف احلروف »مونوتيب«

حتتوی ماكينة مونوتيب لن�صتون على ماكينتني منف�صلتني ومميزتني عن بع�صهما: 

ا، وقد ق�صمت �إىل �صفحات مت تثبيتها بو��صطة �لأطو�ق  )�صكل 53( �صكل �ل�صفحة بعد جتميعها �آليًّ

�حلديدية، ويوجد ببع�ش �ل�صفحات �أ�صكال ل�صور ور�صومات.
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�لذر�ع �لر�فعة لأمهات �حلروف يف �آلية �لتوزيع. 1- 

�لق�صيب �ملوزع. 2- 

لولب ناقل �إىل �ملوزع. 3- 

قنو�ت خمزن �أمهات �حلروف. 4- 

)�صكل 54( عمود التوزيع: 

)�صكل 55( مق�ش �لأحرف �لر�صا�ش.
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�لهو�ء  بو��صطة  وتعمل  �لورق  بكرة  تثقب  �لتي  �لثقب(  )ماكينة  �ملفاتيح  لوحة  1- 

�مل�صغوط وميكن ت�صغيلها على �نفر�د ومنف�صلة عن ماكينة �ل�صبك )�صكل 56(.

ماكينة �ل�صبك: للح�صول على �لنتيجة �ملطلوبة من �لورق �لذي ثقبته لوحة �ملفاتيح  2- 

يو�صع يف هذه �ملاكينة فتنتج حروًفا من �ملعدن منف�صلة عن بع�صها وكل منها يحمل 

حرًفا خا�ًصا، وهذه �حلروف ذ�ت �أحجام خمتلفة ولكنها مت�صاوية يف �لرتفاع وكل 

�لهجائية  �حلروف  من  حرف  ت�صميم  وجهة  على  يوجد  حرف 

من  جزء  كل  �أي�ًصا  ويد�ر  �صري  بو��صطة  �ملاكينة  وتدور  �ملطلوبة، 

�أجز�ئها �مليكانيكية بو��صطة �لهو�ء �مل�صغوط )�صكال 57، 58(.

حروف الطباعة 

حرف �لطباعة عبارة عن قطعة من �ملعدن �أو �خل�صب غالًبا ما 

تكون قائمة �لزو�يا ذ�ت وجه بارز من �أوجهها �ل�صتة، وهذ� 

حروف  �أن  كما  �لطبع.  بعملية  يقوم  �لذي  �لوجه  هو 

ت�صبك  و�جلر�ئد  �لكتب  لطبع  ت�صتعمل  �لتي  �لطباعة 

تطبـع  �لـتي  �لكبرية  �حلروف  �أن  غري  �ملعدن  من  د�ئًما 

مثل  دقيقة  عروق  ذي  خ�صب  من  ت�صنع  �لإعالنات  بها 

�لنوعان  وهذ�ن  »�لكمرثي«،  �خل�صب  �أو  »�لبك�ش«  خ�صب 

عن  �حلروف  وتختلف   
)137(

��صتعماًل. �لأكرث  �خل�صب  من 

�أنها  �إل  و�لعر�ش  �ل�صمك  يف  وذلك  كبرًي�  �ختاًلفا  بع�صها 

كالتي  �صغرية  حروًفا  �أكانت  �صو�ء  �لرتفاع  يف  تت�صاوی 

كبرية  حروًفا  كانت  �أو  �ملعتادة  �ملطبوعات  يف  ت�صتعمل 

منتظمة  فكلها  �لإعالنات،  لطبع  ت�صتعمل  كالتي 

بح�صب ما تكون عليه من �لأبعاد �لأخری. ومن بع�ش 

�لتعريفات �لتي تخت�ش بها �حلروف، جند مثاًل:

)�صكل 56( لوحة �ملفاتيح )ماكينة 

�لثقب(
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)�صكل 57( ماكينة �ل�صبك
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حامل �صبيكة �لر�صا�ش لتغذية حلة  1- 

�لر�صا�ش ذ�تًيا.

�صو�صتة ل�صبط م�صخة �لر�صا�ش. 2- 

�إطار �أمهات �حلروف. 3- 

برج بوبينة �لورق. 4- 

�صينية )جاليه( �حلروف �مل�صبوكة. 5- 

مبني درجة حر�رة حلة �لر�صا�ش  6- 

و�صبطها ذ�تًيا.

)�صكل 58( ماكينة �صبك حريف
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وجه احلرف: وهو �جلزء �لبارز من �حلرف و�لذي يحدث �لطبع ول ي�صغل �لوجه 

جميع قمة �حلرف بل يوجد جزء منخف�ش حول وجه �حلرف وذلك لتكوين م�صافة بي�صاء 

�لطباعة  طريقة  ويوجد يف  متتابعني،  �حلروف  من  �صطرين  �أو  تف�صل كل حرفني  �صغرية 

باحلروف عالمة �أو �إ�صارة لكل حرف طباعة خا�ش به، وتتكون �لكلمات و�جلمل بجمع 

. )�صكل 59(
)138(

�حلروف �مل�صتملة عليها بو�صعها بجانب بع�صها بع�ًصا يف �صطر و�حد

بني  بي�صاء  م�صافات  كتاب  كل  يف  يری  �أنه  �لقارئ  يالحظ  )البيا�س(:  امل�صافات 

�لكلمات وبع�صها، ويحدث هذ� د�ئًما بو�صع قطعة �أو �أكرث من �ملعدن ت�صمى »فو��صل« بعد 

�إل  �ل�صبه حرف �لطبع يف �ل�صكل  �لفو��صل متام  �حلرف �لأخري من �لكلمة، وت�صبه هذه 

�أنها �أقل منه يف �لرتفاع، لذلك ل تظهر �أي عالمة على �لورق وقت �لطبع ووظيفتها ف�صل 

�لكلمات عن بع�صها بع�ًصا، ولولها لكانت مال�صقة لبع�صها، وتت�صاوی �لفو��صل مع �حلروف 

�لتي ت�صتعمل معها يف �ل�صمك �إل �أنها تختلف عن بع�صها يف �لعر�ش، ولكل عر�ش منها ��صم 

خا�ش تتميز به عن بع�صها فهناك »ثلث«، و»ربع«، و»خم�ش«، و»ع�صر«.

لإنتاج  ت�صتعمل  �لعموم  وعلى  مربعات،  �ُصميت  �لفو��صل  �ت�صعت  �إذ�  املربعات: 

�مل�صافات �لبي�صاء �لتي تقع عادة بعد �نتهاء �جلملة �أو �لفقرة، وميكن �أي�ًصا ��صتعمالها يف 

مو��صع �أخری، وتت�صاوی �ملربعات د�ئًما مع �حلروف يف �ل�صمك ويف �مل�صافات �مل�صتعملة 

معها لكنها تختلف يف �لعر�ش.

�أ�صطر من  �أو �صبعة  �أن ي�صغل �صتة  البيا�س: يف بع�ش �لأحيان ينتهى �لف�صل بعد 

هذ�  لإنتاج  �ملربعات  ��صتعملنا  فاإذ�  بي�صاء،  �ل�صفحة  بقية  ترك  في�صتلزم  �ل�صفحة  �أعلى 

�أو�صع  �ملعدن  ولتد�رك ذلك �صبكت قطع كبرية جموفة من  �لبيا�ش لأخذ عماًل كبرًي�، 

�لفو��صل  تقريًبا يف �لرتفاع مع  »�لبيا�ش« وتت�صاوی  �ملربعات وت�صمى  و�أكرث �صمًكا من 

و�ملربعات.

الرقايق: �إذ� نظرنا للجر�ئد لوجدنا �أن معظم �صطورها �صيقة متقاربة من بع�صها بع�صا، 

�أما مقالتها �لفتتاحية �أو �ملقالت �لتي تدل على �أخبار مهمة فنجد �صطورها منف�صلة عن 
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 -1 وجه �حلرف.

جتويف �حلرف. 2- 

زو�ئد جمالية. 3- 

ذقن �حلرف. 4- 

كتف �حلرف. 5- 

�رتفاع �حلرف. 6- 

ج�صم �حلرف. 7- 

�صمك �حلرف. 8- 

جمری ما بني قدمى  9- 

�حلرف.

�لقدمان. 10- 

ة. �حلزِّ 11- 

)�صكل 59( �حلرف �ملطبعى 
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بع�صها، وهذه �لفو��صل �لو��صعة �إمنا ُتنتج من و�صع قطع دقيقة من �ملعدن بني كل �صطر 

و�آخر ت�صمى »بالرقايق«، و�صميت رقايق ر�صا�صية لأنها ت�صنع من معدن مكون من خملوط 

�لر�صا�ش وتت�صاوی مع �لفو��صل و�ملربعات يف �لرتفاع �إل �أنها تختلف يف �لطول بح�صب 

)139(

�أ�صطر �حلروف �لتي تو�صع بينها.

اجلداول: �نظر �إىل �إعالنات �ل�صحف جتد �أن كل �إعالن ينف�صل عن �لآخر بخط، 

وينتج هذ� �خلط بو��صطة �صريط من �لنحا�ش �أو من معدن �آخر وي�صمى »�جلدول«، وتوجد 

�أ�صماك عديدة للجد�ول �إل �أنها تت�صاوی جميعها يف �لرتفاع مع �حلروف، وتق�صم �جلريدة 

�إىل �أنهر )�أعمدة( بو��صطة جدول ُي�صمى »جدول �لأعمدة« و�خلط �لذي ير�صم يف ر�أ�ش 

كل �صفحة ي�صنعه جدول �آخر ي�صمى »جدول �لر�أ�ش«.

ما  وهناك  و�لعالمات،  �لهجاء  �أحرف  من  �أنو�ًعا خمتلفة  هناك  �أن  كما  ال�صناديق: 

هو غري معروف من �لفو��صل و�ملربعات، لذلك كان من �ل�صروري �أن يو�صع كل حرف 

�أن تكون قريبة  من هذه �لأحرف يف مكان خا�ش به ومنف�صل عن غريه، كذلك يجب 

يع( لي�صهل عليه جمعها ومن ثمَّ و�صعت يف وعاء من �خل�صب ي�صمى  من �لعامل )�جَلمِّ

»�ل�صندوق«، وهذ� �ل�صندوق مق�صم بقطع من �خل�صب �إىل خانات )عيون( وكل عني فيها 

حرف خا�ش، وبعد �أن يتم ��صتعمال �حلروف تفك هذه  �خلانات ويعاد توزيع كل حرف 

�أو�صع من �لأخری ذلك  ثانية يف �ل�صندوق ويف �لعني �خلا�صة به، وتوجد بع�ش �لعيون 

لأن بع�ش �حلروف مثل )e( و )t( يكرث ��صتعمالهما يف �لكلمات عن غريها و�أكرب عني 

يف �ل�صندوق هي �لعني �خلا�صة باحلرف )e(. وهذه �لطريقة ت�صتخدم يف عملية �جلمع 

�ليدوي للحروف.

ال�صيبة: لكي يت�صنى للعامل �لتقاط �حلروف من خاناتها يجب �أن يو�صع �ل�صندوق 

قريًبا منه، ولذ� كان من �ل�صروري و�صع �ل�صناديق على »�ل�صيبة« وهي م�صنوعة من قو�ئم 

خ�صبية بحيث لو و�صع عليها �ل�صندوق يكون ذ� �نحد�ر وتبلغ من �لرتفاع �أربعة �أقد�م 

يع �أمامها ليز�ول عملية �جلمع )�صكل 60(. تقريًبا فيقف �لـجمِّ
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امل�صف: بعد �أن تلتقط �حلروف من �ل�صندوق يجب �أن يو�صع كل حرف يف مكانه 

يع يف يده �لي�صري جهاًز� �صغرًي� من �ملعدن  بالرتتيب، ولإمكان ذلك يجب �أن يحمل �جَلمِّ

ف«، وت�صبط �لفتحة باأحد طرفيه )�لطرف �ملتحرك( وهو �لقفل  �أو �خل�صب ي�صمى »�ملُ�صِ

�صطر  �أو طول  )�صفها(  �ملر�د جمعها  �ل�صفحة  �صطر  ي�صاوی طول  �ت�صاعها  يكون  بحيث 

�صفحة �لكتاب �ملر�د جمعه )�صفه(.

�لنفر�ط  �ل�صحيفة من  �لتي حتتوی عليها  وملنع �حلروف  دبارة ربط ال�صحائف: 

ربًطا حمكًما بخيط  �ل�صفحة ونهايتها وتربط مع �لأحرف �ملجموعة  تو�صع رقائق يف قمة 

نقل  ي�صهل  �ل�صحيفة«، وبذلك  »دبارة ربط  وُي�صمى  �لغر�ش  نع خ�صي�ًصا لهذ�  متني، �صُ

�ل�صحيفة من لوحة �جلمع �إىل من�صدة �لتجهيز.

االأطواق: لكي ميكن نقل �ل�صحيفة وهي مربوطة ربًطا حمكًما من حمل لآخر بعد �أن 

جُتمع وُترتب �إىل �صحائف يجب �أن تو�صع يف �إطار من جديد ي�صمى »طوق« لتو�صع و�صًعا 

�صحيًحا على �ملاكينة. )�صكال 61، 62(

و�ل�صفحة  �لطوق  بني  �لتي  �حلروف  من  �خلالية  �مل�صافات  متالأ  لكي  التو�صيب: 

ت�صتعمل قطع من �ملعدن �أو �خل�صب ت�صمى »�لتو�صيب« وهي �أج�صام قائمة �لزو�يا وتقل 

يف �لرتفاع عن �لفو��صل، و�أنو�عها كثرية بالن�صبة للطول و�لعر�ش.

قطعة من �حلديد  �جلهاز عبارة عن  جهاز ربط الفرم )طريقة ماريونى(: هذ� 

على �صكل خابور ذي �أ�صنان ت�صمى »�صحلية« و�صامولة ذ�ت ترو�ش يف و�صطها ثقب رباعي 

�ل�صامولة  �لثقب ويحرك فرتبط  �ملفتاح يف  باأن يو�صع  �ل�صحلية وذلك  �أ�صنان  جتري على 

وبذلك تربط �لفرمة.

خ�صبة الت�صوية: للتاأكد من �أن جميع �حلروف �لتي بني �لطوق بني م�صتوی و�حد، 

على  وهي  �ل�صفحة  على  تو�صع  �لآخر  من  �أعلى  منها حرف  يوجد  ل  �أخری  بعبارة  �أو 

من�صدة �لتو�صيب قطعة من �خل�صب �صميكة وناعمة �أو قطعة من �ل�صلب ت�صمى »خ�صبة 
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ينخف�ش  معلق  حرف  هناك  كان  ما  �إذ�  حتى  بالدقماق،  مر�ًر�  عليها  ويدق  �لت�صوية«، 

 �أما عن حروف �لطبع �لعربية و�لرتكية باملطبعة، فنجد �أن �أول 
)140(

�إىل مكانه �خلا�ش به.

جمموعة منها كانت م�صنوعة يف ميالن باإيطاليا، و�أن نيقول �مل�صابكي با�صر �صنعها بنف�صه 

�أن جمموعات  �إل  �إيطاليا.  �ل�صناعات يف  من  به  يتعلق  وما  �لطباعة  فن  يتعلم  كان  �أيام 

�حلروف �لعربية و�لرتكية مل ي�صنعها �مل�صابكي يف بولق بعد عودته من �إيطاليا بل �صنعها 

م�صند �صندوق �حلروف. 1- 

من�صدة )�صيبة( �صناديق �حلروف. 2- 

دولب حفظ �صناديق �حلروف )بال�صيبة(. 3- 

عامل �جلمع �ليدوي. 4- 

�ملخطوط �لأ�صلى �ملر�د جمعه. 5- 

�حلروف د�خل عيون �ل�صندوق. 6- 

�أرفف �لرقائق و�جلد�ول. 7- 

دولب �ل�صفحات �ملحفوظة. 8- 

رف منزلق للفورم �ملجموعة. 9- 

�ل�صينية )�جلاليه(. 10- 

خمرز. 11- 

�لكاّلب �أو �لكما�صة. 12- 

)�صكل 60( �جلمع �ليدوي
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يف ميالنو خالل مدة بعثته بها، وهذ� يثبت �أن �أول حروف طبع ��صتعملت يف مطبعة بولق 

مل تكن م�صرية �ل�صنع ولكنها كانت م�صنوعة يف ميالنو باإيطاليا و�أنه وقت �إن�صاء �ملطبعة 

مل يحدث �أن �صبت حروف طبع بها )�صكل 63(.

�إن�صاء �ملطبعة فيذكر �أبو �لفتوح  �أما �أنو�ع حروف �لطبع �لتي وردت من �إيطاليا وقت 

ر�صو�ن �أن بروكي ذكر �أربعة �أنو�ع من �حلروف: حروف عربية، وحروف تركية، وحروف 

)141(

�إيطالية، وحروف يونانية.

وو��صح من هذ� �أن �للغات �لتي كان ميكن �أن تطبع باملطبعة وقت �إن�صائها هي �للغات 

�لعربية و�لرتكية من �للغات �ل�صرقية ثم �للغتان �لإيطالية و�ليونانية من �للغات �لأوروبية، 

�ل�صعب  لغة  فالعربية  �لأ�صياء،  طبيعة  فمن  و�لرتكية  �لعربية  �للغتني  حروف  وجود  �أما 

منطقي؛  فهو  �لإيطالية  �للغة  حروف  وجود  �أما  �حلاكمة،  �لطبقة  لغة  و�لرتكية  �ملحكوم 

�أجنبية در�صت يف م�صر، وكان ذلك مبقت�صى  �أول لغة  �أنها  �لر�صمية  فثابت من �لأور�ق 

�أمر عال �صادر من �لبا�صا �إىل �لكتخد� بك يف �أو�خر �صنة 1235هـ/1820م »بتعيني �أحد 

�لأ�صاقفة لإعطاء درو�ش يف �للغة �لإيطالية و�لهند�صة وتخ�صي�ش حمل للتدري�ش بالقلعة«، 

وهذ� �أول تدري�ش للغة �أجنبية يف م�صر مما يف�صر �صر�ء حروف طبع للغة �لإيطالية باملطبعة، 

بالإ�صافة �إىل �أن �إيطاليا كانت �أول م�صدر يق�صده حممد علي لقتبا�ش �ملدنية �لغربية قبل 

�أن تنجح فرن�صا يف حتويل نظره �إليها.

�أما وجود �حلروف �ليونانية فهو مما ي�صعب تعليله، �إذ مل تكن �للغة �ليونانية م�صتعملة 

ومل تكن تدر�ش يف م�صر ومل ت�صدر �ملطبعة كتابًا و�حًد� بها وقد يكون �صر�وؤها من قبيل 

��صتكمال �للغات باملطبعة.

وجميع �حلروف �صو�ء �أكانت عربية �أم تركية �أم �إيطالية �أم يونانية م�صنوعة يف �إيطاليا 

فيها  يدر�ش  �لتي كان  هو مدينة ميالن  �لتحديد  ومكان �صنعها على وجه  منها،  وو�ردة 

�لعربية و�لرتكية  �أن �حلروف  �ل�صناعة هو  �مل�صابكي، و�لفرق بني هذه �حلروف من جهة 

من �صنع �مل�صابكي �أو على �لأقل �صنعت يف ميالن حتت �إ�صر�فه، �أما �حلروف �لإيطالية 
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)�صكل 61( �صورة �لطوق �حلديدی وي�صم »�لن�صر« وهو �صعار �جلمهورية �لعربية �ملتحدة.
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)�صكل 62( �صورة �لطوق �حلديدی وي�صم »�ل�صقر« وهو �صعار جمهورية م�صر �لعربية.
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�أ�صكال قـال  و�ليونانية فلم تكن من �صنعه وكان كل نوع من هذه �حلـروف على عـدة 

�صكلـني  على  و�لإيطاليـة  �أ�صـكال  ثالثــة  عـلى  �لعـربية  �حلــروف  »وكـانت   بروكـي: 

هما: ll filosofia ،ll silvio ومع كل منها �حلروف �ملائلة ltalics �لتي تنا�صبه«.

�أما �لأ�صكال �لثالثة للحروف �لعربية فهي كما ر�أينا �صورها وطبعها يف �أول مطبوعات 

يجري جمر�ها،  وما  للعناوين  كبري  مقايي�ش: حرف  ثالثة  على  و�إمنا  ن�صخية  كلها  بولق 

وحرف متو�صط �حلجم ملنت �لكتاب، وحرف �صغري للتعليق و�حلو��صي.

طبع  كتاب  ثاين  وهو  �حلرير«  »�صباغة  كتاب  يف  م�صتعملة  �لثالثة  �لأ�صكال  وهذه 

ببولق، وهي كذلك م�صتعملة يف �لقامو�ش �لإيطايل. ومل تكن مطبعة بولق تطبع كتابة 

لة بل كانت كل مطبوعاتها دون ت�صكيل، وذلك لأن هذ� �لنوع من �لكتابة يحتاج  ُم�َصكَّ

�إىل ��صتعد�د�ت خا�صة مل تكن متو�فرة يف مطبعة بولق يف ذلك �لعهد، ولكن �صرعان ما 

��صتغنت مطبعة بولق عن �حلروف �لعربية �مل�صتوردة من مطابع ميالن، ذلك �أن �حلروف 

�لعربية �مل�صنوعة يف �أوروبا �صرعان ما ظهرت عيوبها؛ فهي كبرية �حلجم جًد� وهي �أوروبية 

�لأ�صلوب بعيدة جًد� عن ذوق �لقاعدة �ل�صرقية فكانت خمتلفة �ل�صمك غري مت�صقة؛ ولذ� 

)�صكل 63( مناذج من �حلروف �خل�صبية �لتي كانت ت�صتخدم يف مطبعة بولق عام 1820م.
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جند �أنه �صرعان ما ��صتبدلت هذه �حلروف بحروف م�صنوعة يف م�صر على �لقاعدة �ل�صرقية 

يف �لكتابة وهي �لقاعدة �لتي كانت ت�صنع عليها حروف مطبعة �لق�صطنطينية، و�لظاهر �أن 

�حلروف �لإيطالية �ل�صنع ظهرت عيوبها يف تاريخ متقدم جًد� من ��صتعمالها �أو ظهر �أنها 

قليلة ل تقوم بحاجة �ملطبعة فاجتهت �لنية �إىل �صب حروف يف مطبعة بولق و�ل�صتغناء 

� �إىل �لكتخد� يف 8 �صفر 
ً
بها عن تلك �حلروف �لأوىل، فنجد �أن حممد علي با�صا ي�صدر �أمر

�صنة 1237هـ �ملو�فق 4 نوفمرب �صنة 1821م باأنه:

فمن  �للغات  بع�ش  �أي�ًصا  ويعرف  �خلط  كتابة  يح�صن  �إير�ين  �صخ�ش  مب�صر  »يوجد 

مقت�صى �إر�دتنا �أن تبحثو� عن ذلك �ل�صخ�ش وجتدوه وتعينوه مباهية منا�صبة لتعليم �خلط 

هذ�  من  و�ملفهوم  ببولق«.  �أفندی  عثمان  مبعية  للموجودين  �خلط  وكتابة   ،
)142(

�لفار�صي

�لأمـر هـو �أن خـط �صنكالخ �لإير�نـي قـد بهـر �لقائمـني بالأمـر بقاعدته �ل�صرقية فف�صلو� 

�أن يكون طبع �لكتب بهذه �لقاعدة.

ور�صم  بولق  ملطبعة  عربية جديدة  قاعدة حلروف  لر�صم  �لإير�ين  �صنكالخ  تعيني  مت 

�صنكالخ نوعني من �حلروف ملطبعة بولق �أحدهما �لقاعدة �لن�صخية �لتي كانت ت�صتعمل 

يف �لكتب �لعادية وثانيهما �لقاعدة �لفار�صية �جلميلة �لتي تعد �أثمن ما �أهد�ه هذ� �خلطاط 

�لعظيم للمطبعة، �إذ كانت �آية يف �جلمال و�لرونق �نفردت بها مطبعة بولق و�أخذت بها 

�صهرة و��صعة عند �مل�صت�صرقني وهو�ة �لكتب، وكانت �حلروف �لن�صخية ت�صتعمل يف طبع 

منت �لكتاب، �أما �حلروف �لفار�صية فقد كانت ت�صتعمل يف عناوين �لف�صول، �أو يف طبع 

�لكتاب كله يف حالة �لكتب �لفار�صية مثل »كل�صتان �ل�صعدي«.

بعد  بها  طبع  كتاب  �أول  ظهر  �إذ  ن�صبية؛  ب�صرعة  �إجنازها  مت  فقد  �لن�صخية  �لقاعدة  �أما 

�حلفار  ��صم  ندري  ولكننا ل  بكتابتها،  هو  قام  فقد  باملطبعة،  �صنكالخ  تعيني  �صنتني من 

�لذي �صنع �أمهاتها ولعله قا�صم �لكيالين، و�أ�صرف على �صب حروف �لطباعة على هذه 

�لأمهات نيقول �مل�صابكي ناظرها، وطبعت �لكتب يف مطبعة بولق للمرة �لأوىل بحروف 

م�صنوعة يف �ملطبعة نف�صها.
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�لفكرة  ظهور  لتاأخر  رمبا  كتابتها،  تاأخر يف  �صنكالخ  �أن  فريجح  �لفار�صية  �لقاعدة  �أما 

ذ�تها، ورمبا ل�صعوبتها �ملتناهية وتعقيدها �لذي كان �صبًبا يف وقف �لعمل بها و�صياعها يف 

� لأنه يف �أو�خر هذ� 
ً
�لنهاية، و�ملرجح �أنه كان قد �نتهى من كتابة حروفها �صنة 1831م نظر

)143(

�لعام نقر�أ عن تعيني حفارين ل�صنع �أمهاتها متهيًد� ل�صب حروف �لطبع عليها.

�أما مو�د �لطبع من ورق ومد�د فقد ��صتوردت يف �أول �لأمر من �إيطاليا كما ��صتوردت 

»�إنه  نقاًل عن بروكي:   
)144(

�لفتوح ر�صو�ن �أبو  �ملد�د فيذكر  و�أما  و�آلتها.  �ملطبعة  معد�ت 

�حلرب  �صناعة  �أن  و�لو�قع  �لقاهرة«،  يف  ي�صنع  �بتد�أ  ولكنه  �إيطاليا  من  �أي�ًصا  ي�صتورد  كان 

كانت متقدمة يف م�صر فقد كانت كل دو�وين �حلكومة وفروعها تعمل من مد�د م�صنوع 

يف م�صر.

�صيا�صة العمل باملطبعة

و�لقو�نني �للو�ئح  لأن  �إن�صائها  وقت  قانون  �أو  لئحة  �أي  بولق  ملطبعة  يكن   مل 

ومـا يجـري جمـر�هـا ل تـكون �إل وليـدة �حلاجة، وقد ن�صاأت مطبعة بولق ن�صاأة ب�صيطة 

ومل يتوقع �مل�صرفون عليها ما ي�صتلزم و�صع لئحة �أو قانون لتنظيم �لعمل بها. لكن �صرعان 

�خلا�صة  �لقو�نني  �صن  �إىل  �جلديدة  �لأحو�ل  ودعت  بولق،  مطبعة  �أحو�ل  تعقدت  ما 

باملطبعة، وحتديد �صيا�صة للطبع بها وو�صع نظام للرقابة على مطبوعاتها. 

و�رتبط �إ�صد�ر هذ� �لقانون بحادثة معينة كما جاء يف مذكر�ت بروكي: »كان من بني 

مدر�صي مدر�صة �لفنون ببولق مدر�ش �إيطايل ��صمه »بيلتى« وكان قد نظم ق�صيدة طويلة 

�صماها »ديانة �ل�صرقيني« طعن فيها كثرًي� يف �لدين �لإ�صالمي، و�أظهر له وكان يف �لكتاب 

نيقول  مع   �
ً
�صر بيلتى  �تفق  وقد  �لدين.  علماء  �حرت�م  ينتق�ش من  وما  بالإحلاد  يغري  ما 

�مل�صابكي ناظر مطبعة بولق على طبعها باملطبعة، وو�فق �مل�صابكي وتعهد له بذلك مع علمه 

مبنافاة ذلك للتقاليد و�حرت�م �لدين، فقد �صجعه عليه عدم وجود قانون ملر�قبة �ملطبوعات. 

قال �لر�وی: وكان »�صولت« قن�صل �جنلرت� يف م�صر وقتئذ عدًو� للنظام �لإيطايل فر�أی يف هذ� 
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�لعمل منا�صبة للوقيعة به، فنقل �إىل �لبا�صا خرب ذلك �لكتاب وك�صف له عن طبعه باملطبعة 

�لإ�صالمية و�أظهره على خطره، و�إحلاد معانيه وفح�ش �ألفاظه بدرجة ي�صتحيل معها �أن تو�فق 

مبخطوط  �لبا�صا  »فاأمر  قال:  طبعه.  على  �إ�صالمية-  �صلطة  عن  ف�صاًل  �أوروبية-  �صلطة  �أي 

�لكتاب فاألقى به يف �لنار، وغ�صب �لبا�صا على �مل�صابكي غ�صًبا �صديًد� وكاد ينزل به عقابًا 

يتنا�صب مع حجم جرمه ولول تو�صط عثمان �أفندی نور �لدين لأنزل به �أذی كبرًي�«، لذلك 

� بتاريخ 13 يوليه �صنة 1823م/4 ذو �لقعدة �صنة 1238هـ يحرم 
ً
�أ�صدر حممد علي با�صا �أمر

على كل �لأوروبيني طبع �أي كتاب يف مطبعة بولق �إل �إذ� ��صت�صدر موؤلفه �أو نا�صره �إذنًا 

خا�ًصا من �لبا�صا بطبعه. وفر�ش عقابًا �صديًد� على كل من يخالف هذ� �لأمر. وكان ذلك هو 

�لقانون �لأول للرقابة على �ملطبوعات يف م�صر و�ملنا�صبة �لتي �أدت �إليه.

ولهذ� فاإن حممد علي كان �صديد �لعناية و�حلر�ش على �أختام �لأ�صرة �ملالكة، و�لتي 

كانت ت�صتخدم يف مهر �لوثائق �لر�صمية؛ وكانت لديه خز�نة حديدية ت�صتخدم يف حفظ 

مباكينات  �خلا�صة  و�ملتاري�ش  �لأقالم  وكذلك  باملطبعة،  �خلا�صة  �ملالكة  �لأ�صرة  �أختام 

�ل�صبك، كما كان يوجد بهذه  �خلز�نة �ملفتاح �خلا�ش بها وعليه حرف )م( �لذي يرمز �إىل 

حممد علي با�صا )�صكل 64(.

�آخر  �أي�ًصا  فهو  م�صر  �ملطبوعات يف  على  للرقابة  قانون  �أول  هو  �لقانون  هذ�  كان  و�إذ� 

قانون من نوعه يف عهد حممد علي با�صا، فقد �صدر يف تاريخ مبكر جًد� من حياة �ملطبعة 

وظل معموًل به طول عهد حممد علي با�صا ومل ي�صل من بعده �أي قانون �آخر، وذلك لأن 

�حلاجة مل ت�صتدع ذلك؛ فقد نفذ �لقانون بب�صاطة يف مطبعة بولق، وروعى �أي�ًصا وعمل 

به يف �ملطابع �حلكومية �لأخری �لتي �أن�صئت يف عهد حممد علي، ومل ي�صدر قانون �آخر 

من  هذ� �لنوع �إل عندما �أن�صئت �ملطابع �خلا�صة بالأفر�د يف عهد �صعيد با�صا، مما �أدی �إىل 

�إ�صد�ر ثاين قو�نني �لرقابة على �ملطبوعات يف م�صر يف 27 جمادي �لأوىل �صنة 1275هـ/

�أول يناير �صنة 1859م و�صياأتى تف�صيل ذلك لحًقا.
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نظام الطبع باملطبعة 

�لأ�صل يف مطبعة بولق �أنها كانت مطبعة حكومية �أن�صئت خ�صي�ًصا لطبع ما يحتاجه 

�حلكومة  نفقة  على  تطبع  وكانت  �حلربي،  �لفن  وكتب  و�لقو�نني  �لتعليمات  من  �جلي�ش 

ثم توزع على من كانو� يف حاجة �إليها؛ فالأ�صل يف �لطبع باملطبعة �إًذ� �أنه كان على نفقة 

�حلكومة و�لأ�صل يف مطبوعاتها �أنها كانت حكومية.

ولكننا جند يف بع�ش �مل�صادر ما يثبت �أنه كان يف �ملطبعة نوع �آخر من �لطبع كان يتم 

على نفقة �أ�صخا�ش من �لأهايل ممن لهم �هتمام بطبع �لكتب و�لتجارة فيها وكان هوؤلء 

، وورد يف باب �لإعالنات من �أحد �أعد�د �لوقائع �مل�صرية �لإعالن 
)145(

ي�صمون: »�مللتزمون«

�لتاىل: 

»�إن بع�ش كتب �مللتزمني �جلاري طبعها يف د�ر �لطباعة �لعامرة �لكائنة ببولق م�صر 

�أر�د طبع كتب على ذمته  �لقاهرة قد مت يف هذه �لأيام وبقيت بع�ش �ملالزم خالية فمن 

بثمن هنيِّ يف مدة فعليه بالذهاب �إىل نحو �ملطبعة �ملذكورة«.

كذلك �مللتزمني،  حل�صاب  �ملطبعة  يف  �لطبع  �بتد�أ  كيف  ول  متى  نعرف  ل   ونحن 

ل نعرف �أول ملتزم طبع كتابًا على نفقته باملطبعة، ول �ملنا�صبة �لتي �أوجدت ذلك �لنوع 

يرجع  نفقة �صخ�ش  لطبع كتاب على  فيه ذكر  ورد  ن�ش عندنا  و�أقدم  �لطبع،  �جلديد من 

تاريخه �إىل �صنة 1839م وهو خطاب للدكتور »بريون« ناظر مدر�صة �لطب �مل�صرية �أر�صله 

�إىل �مل�صيو »جول مل« جاء فيه: »�صبق �أن ر��صلتك يف م�صروع طبع كتاب »�أخبار �ل�صعر�ء 

�أولئك �ل�صعر�ء يف  �جلاهليني« وقد عزمت �لآن على طبع هذه �لأخبار �لتي وردت عن 

كتاب �لأغاين هنا يف بولق.. ورمبا طبعت فيها �أي�ًصا قامو�ش �لفريوز �أبادی«.

هو  بولق  مطبعة  باجلي�ش يف  �خلا�صة  �لكتب  طبع  نظام  �أن  يت�صح  �حلالتني  كلتا  ويف 

�أو بالطبع فقط، وقد يكون �صدور هذ� �لأمر  � بالرتجمة و�لطبع 
ً
�أمر �أوًل  �أن ي�صدر �لبا�صا 

بناء على رغبة خا�صة منه يف طبع كتاب �أو قانون، �أو قد يكون بناء على طلب من ديو�ن 
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)�صكل 64( �خلز�نة �حلديدية �لتي تعود �إىل عهد حممد علي �لكبري، حيث كان ي�صتخدمها يف حفظ 

�أختام �لأ�صرة �حلاكمة.
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�جلهادية يرد عليه �لبا�صا باإ�صد�ر �أمر طباعة �لكتاب، ويف �أغلب �لأحيان ين�ش �لأمر على 

عدد �لن�صخ �لالزمة منه وبعد �صدور �أمر �لبا�صا بالطبع ُي�صبح و�جًبا على �ملطبعة �أن تقوم 

بذلك يف �أق�صر مدة ممكنة وتقدم �لن�صخ �ملطلوبة من �لكتاب.

�أمر  �لعامة و�لأولية؛ في�صدر  �إن كانت خا�صة باملد�ر�ش  �أما �لكتب �خلا�صة باملد�ر�ش 

�لبا�صا مبا�صرة �إىل وكيل �جلهادية �أو رئي�ش ديو�ن �ملد�ر�ش بطبع �لكتاب مع حتديد  عدد 

�لن�صخ �لتي تطبع. وب�صدور هذ� �لأمر تطبع �لن�صخ �ملطلوبة من �لكتاب يف �ملطبعة.

�أما �إذ� كان �لكتاب خا�ًصا مبدر�صة من �ملد�ر�ش �خل�صو�صية كمدر�صة �لطب �لب�صري �أو 

مدر�صة �لطب �لبيطري �أو �إحدی �ملد�ر�ش �حلربية، �تبع يف طبع �لكتاب نظام �آخر، وذلك 

لأن هذ� �لنوع من �لكتب ل يح�صن تقديره رجال �حلكومة و�إمنا يح�صنه �أ�صاتذة �ملد�ر�ش 

�ملعلومات،  من  �لكايف  �لقدر  من  كتاب  يحتوی كل  وما  �لتالميذ،  يالئم  مبا  �أعرف  فهم 

وعلى ذلك كان �لنظام �ملتبع يرجع �إىل �أ�صاتذة كل مدر�صة من �ملد�ر�ش لقرت�ح ترجمة 

�أ�صاتذة  من  جلنة  على  بدوره  يعر�صه  �لذي  �ملدر�صة  ناظر  على  يعر�ش  ثم  وطبعه  كتاب 

�ملدر�صة تنظر فيه؛ فاإن ظهرت فائدته قررت ترجمته وطبعه.

نوع  كذلك  يحدد  فاإنه  منه،  تطبع  �لتي  �لن�صخ  عدد  كتاب  بطبع  �لأمر  يحدد  وكما 

�لطبع �إن كان على مطبعة �حلروف �أو على مطبعة �حلجر، وملا كان �أغلب �لطبع على مطبعة 

مطبعة  على  كتاب  طبع  �أو�مر  يف  يت�صح  هذ�  و�إمنا  �لأو�مر،  ذكره يف  �أهمل  فقد  �حلروف 

�حلجر، فقد كان ي�صار �إليه كما حدث يف طبع مقامات يف فن �ملو�صيقى. وبعد �لنتهاء من 

�أمر �لطباعة كربوفة  طباعة �لن�صخة �لأوىل من �لكتاب يتم ت�صليم ن�صخة منه �إىل ُم�صدر 

ليتم مر�جعتها )�صكل 65(.

وهناك نوع �آخر مما كان يطبع على نفقة �حلكومة وهو �لقو�نني وما ي�صبهها وكان ي�صدر 

بها �أي�ًصا �أمر من �لبا�صا �إىل من بيده رئا�صة �ملطبعة، من ذلك �أمر من حممد علي با�صا �إىل 

وكيل �جلهادية موجزه:
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يطبع مقد�ر و�فر من قانون �ل�صتبدليات )�مل�صت�صفيات( �لذي متت ترجمته بعد تنقيحه 

ومو�فقته لأ�صول �حلكومة.

كانت  و�صو�ء  بولق،  مطبعة  يف  �حلكومة،  نفقة  على  �لكتب  طبع  نظام  هو  هذ�  وكان 

�ملطبوعات هي تعليمات خا�صة باجلي�ش �أو كتًبا خا�صة باملد�ر�ش �أو قو�نني خا�صة باحلكومة 

يتلخ�ش يف �صدور �أمر من حممد علي با�صا بطبع �لكتاب، �صو�ء كان هذ� �لأمر بناء على رغبة 

�صخ�صية �أو طلب من �أحد �لدو�وين �أو �ملد�ر�ش، ويوجه هذ� �لأمر عادة �إىل �لديو�ن �لتابع 

له �ملطبعة، �صو�ء كان ديو�ن �جلهادية �أم ديو�ن �ملد�ر�ش، وهذ� �لأخري يتوىل �إ�صد�ر �لأمر �إىل 

ناظر �ملطبعة �لذي يقوم مببا�صرة طبع �لكتاب بها ح�صب �ل�صروط �ملبينة بالأمر، و�لتي تت�صمن 

عادة نوع �لطبع وعدد �لن�صخ و�لأ�صخا�ش �ملنوط بهم ت�صحيح م�صود�ت �لكتاب.

نظام الطبع على نفقة امللتزمني

� من �لبا�صا بطبع كتابه يف 
ً
كان لبد للملتزم �لذي يريد �أن يطبع كتابًا �أن ي�صت�صدر �أمر

مطبعة بولق، فال ميكن بحال �أن يطبع كتاب مللتزم يف �ملطبعة من غري �صدور هذ� �لأمر.

ك�صرط  �لبا�صا  من  �أمر  �صدور  هي  �مللتزمني  نفقة  على  �لكتب  لطبع  �لأوىل  فاملرحلة 

�أ�صا�صي �أويل لطبع �أي كتاب على نفقة ملتزم مبطبعة بولق، ولي�ش ذلك �إل تنفيًذ� لقانون 

و�صدور  طبعه  �ملر�د  �لكتاب  وعر�ش  �ملطبوعات  مبر�قبة  �خلا�ش  1823م  �صنة  يوليه   13
�أمر بطبعه معناه فح�ش �لكتاب وتطبيق �صيا�صة �ملطبعة عليه وظهور مو�فقته للدين وعدم 

و�صيا�صة  �لدين و�لأخالق  مما مي�ش  �لكتاب  بر�ءة  فاإذ� ظهرت  ب�صيا�صة �حلكومة.  م�صا�صه 

�لدولة �صدر �أمر �لو�يل بطبعه.

نظام املحا�صبة بني امللتزمني واملطبعة

بعبارة  �أو  �ملو�د،  و�أثمان  �لطبع،  نفقات  تقدير  وهي  �لثانية  �ملرحلة  ذلك  بعد  تاأتى 

�أخری كيف يتم �حل�صاب بني �مللتزم و�ملطبعة وما �لنظام �ملتبع �إىل �أن يخرج �لكتاب من 

�ملطبعة؟
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� من �لو�يل 
ً
�أن �مللتزم بعد �أن ي�صت�صدر �أمر

 )146(

يذكر �أبو �لفتوح ر�صو�ن نقاًل عن بريون

بطبع كتاب باملطبعة يقدمه �إىل ديو�ن �ملد�ر�ش، ويقدم معه طلًبا يبنيِّ فيه �ل�صكل �لذي 

يريد �أن ي�صدر فيه �لكتاب، و�صفات �لطبع �لتي يجب �أن يظهر �لكتاب بها. 

ثماين  �أي  �ملعتاد  �حلجم  من  يريده  كان  �إن  �لكتاب  حجم  يبنيِّ  �ملثال  �صبيل  فعلى 

بو�صات �أو �صغرًي� �أربع بو�صات، كما يبني عدد �ل�صطور �لتي تكون يف �ل�صفحة �لو�حدة، 

وهذ� �لعدد يجب �أن يكون مزدوًجا د�ئًما، ويبني �أي�ًصا نوع �حلروف �لتي يريد �أن يكتب 

�لكتاب بها وهي عادة �حلروف �لن�صخية للمنت و�حلروف �لفار�صية للعناوين، �للهم �إل �إذ� 

كان �لكتاب فار�صًيا مثل »كل�صتان« فاإنه يطبع كله متًنا وعناوين باحلروف �لفار�صية، فيذكر 

ما يو�فقه من ذلك، ثم يحدد يف �لطلب �أي�ًصا عدد �لن�صخ �لتي يريد �أن يطبعها.

)�صكل 65( منوذج للمر��صالت �لتي كانت ت�صتخدمها �إد�رة مطبعة بولق يف ت�صليم وت�صلم �لربوفات، 

ونالحظ وجود جزء خم�ص�ش لإبد�ء �ملالحظات �صو�ء من ناحية �ملطبعة �أو من ناحية �مل�صحح

�أو �ملر�جع �أو �ملوؤلف. وهذ� يعك�ش �لتنظيم �لإد�ري �جليد للعمل د�خل �ملطبعة.
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وعندما يتفق على هذه �لقرت�حات �لأولية وي�صتقر �لر�أي عليها بني �مللتزم و�ملطبعة عن 

طريق �لديو�ن تطبع �صفحة من �لكتاب وذلك لتقدير ما ت�صعه �ل�صفحة من مادة �لكتاب 

من جهة، ومن جهة �أخری لإثبات نوع �لورق وكيفية �لطبع �لتي �صيجري �لعمل عليها 

يف طبع �لكتاب، وبو��صطة هذه �ل�صفحة يقدر عدد �صفحات �لكتاب على وجه �لتقريب.

�أما ح�صاب نفقات �لطبع �لتي �صتتقا�صاها �ملطبعة من �مللتزم فيتم بح�صاب ثمن �لورق 

ا ثم  � تقريبًّ
ً
�لذي �صي�صتعمل يف طبع �لكتاب، وهذ� ممكن بعد �أن ُيقدر عدد �صفحاته تقدير

يقدر ثمن ما ي�صتهلك من �ملد�د يف طبعه، ثم حتدد مدة �لنتهاء من طبع �لكتاب ويكون 

حتديدها عادة بالن�صبة حلجمه؛ فمدة �لطبع د�ئًما ما تتنا�صب مع حجم �لكتاب، وعلى هذه 

�لأ�ص�ش كلها يجري تقدير �لنفقات فتح�صب مرتبات موظفي �ملطبعة �لذين �صي�صتغلون 

يف طبع �لكتاب يف �ملدة �ملقدرة لطبعه، وي�صاف �إىل جمموعة هذه �ملرتبات ما �صبق تقديره 

من �ملو�د �مل�صتهلكة كالورق و�ملد�د ثم ي�صاف �إىل جمموع هذ� كله ر�صوم طباعة �لكتاب 

�لتي يدفعها �مللتزم للديو�ن.

�لديو�ن  فاإن  ي�صتغرق مدة ثالثة �صهور،  �أن طبعه  �أن كتابًا قدر  لو  �ملثال  �صبيل  فعلى 

�أ�صهر؛  ثالثة  مدة  طبعه  يف  �صيعملون  �لذين  �ملطبعة  موظفي  مرتبات  جمموع  يح�صب 

ناظر �ملطبعة يف هذه �ملدة ومرتبات �مل�صححني، و�ملحررين، و�ل�صفافني،  فُيح�صب مرتب 

و�لطباعني، وعمال �لنقل، ومرتبات كل من �صي�صرتك يف طبع �لكتاب كل ذلك ملدة ثالثة 

�صهور، ثم ُي�صاف �إىل جمموع كل هذه �ملرتبات ما �صبق تقديره من ثمن �لورق، و�ملد�د، 

وغريهـا من �ملـو�د �مل�صتهلكة وجمموع هـذ� كـله هو �لنفقات �لتي �صيدفعها �لديو�ن �إىل 

�أن يخرج �لكتاب من �ملطبعة )�أي �أن �لديو�ن مل يك�صب �صيًئا �إىل هذ� �حلد( قال:

»فاإذ� بلغت هذه �لنفقات كلها 12000 قر�ش فاإن �لديو�ن ي�صيف �إليها ن�صبة معينة هي 

قيمة ربح �حلكومة وعلى ذلك ت�صبح �لنفقات �لكلية 18000 قر�ش، وهو ما يدفعه �مللتزم 

نظري طبع �لكتاب؛ وقال: ثم �إذ� ما تبني بعد طبع �لكتاب �أنه ��صتهلك فيه مو�د �أكرث مما 

�صبق تقديره باأن ز�د عدد �صفحاته عما ُقدر يف �أول �لتفاق وز�د تبًعا لذلك ثمن �لورق 
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�لذين  و�لعمال  �ملوظفني  مرتبات  �أي�ًصا  �لنفقات  �إىل  �أ�صيف  له  مقدًر�  كان  عما  و�ملد�د 

عملو� فيه يف تلك �ملدة �لز�ئدة وعلى هذ� كان من �صالح �مللتزم �أن يطبع �لكتاب يف �أق�صر 

)147(

مدة حتى ل تكرث مرتبات �ملوظفني فيما �صيدفعه من �لنفقات«.

�إىل  ت�صاف  كانت  �لنفقات  من  �أخری  �أنو�ًعا  هناك  �أن  ر�صو�ن  �لفتوح  �أبو  ذكر  كما 

ح�صاب �مللتزم مثل ما ي�صتهلك من �حلروف و�أ�صناف �ملعادن �لأخری �أثناء عملية �لطبع. 

�صاأن عجز ظهر يف  يتبع يف  ��صتفهام عما  رًد� على  �ملطبعة  �إىل  �لديو�ن  ففي خطاب من 

حروف �لقاعدة �جلديدة بعد طبع كتابني يقول �لديو�ن:

»و�حلال عن �لأحرف �لقدمية �لتي ظهرت من ت�صغيل �لكتابني �ملذكورين من �لقاعدة 

ب�صرحكم  تو�صح  ما  حكم  �ملذكورين  �لكتابني  على  توزيعها  يجري  �لعجز  مع  �جلديدة 

�لأول«.

�مللتزمني  �أو  �مللتزم  ثمنها على  �صيف 
ُ
�أ فيها  �لذي ظهر  و�لعجز  تلفت  �لتي  فاحلروف 

�لطبع  تلف يظهر يف حروف  �أو  �لكتابان حل�صابهما، وعلى ذلك فكل عجز  �للذين طبع 

�أو رقائق �لنحا�ش �أو غري ذلك مما ي�صتخدم يف طبع �لكتب ي�صاف �إىل ح�صاب �مللتزمني 

�لذين يتم طبع هذه �لكتب حل�صابهم، فاإن كان �لتلف و�لعجز خا�صني مبدة طبع �لكتب 

�أي  �خلا�صة مبجموعة من �لكتب لعدد من �مللتزمني جعل ثمن �لعجز و�لتلف )روكيه( 

م�صاًعا بني �جلميع وق�صم بالت�صاوی عليهم.

املوظفون باملطبعة

�نق�صم عمال �ملطبعة �إىل فئتني: فئة �ملوظفني وفئة �لعمال، وكان من هوؤلء �لعمال من 

يعمل نظري مرتبات �صهرية و�آخرون يعملون مقابل �أجر part- timer وقد جاء يف �لوقائع 

�مل�صرية �لعدد رقم 398:

»رجالن من د�ر �لطباعة �أحدهما ��صمه حممد �صاهني و�لآخر ي�صمى ح�صنني خطاب 

قدما رقيًما ملجل�ش �جلهادية م�صمونه �أنهما كانا يطبعان �لكتب باملقاولة يف مطبعة بولق، 
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�إنه �لآن يطبع كتاب �لقامو�ش ول يكتفيان باملقاولة طالبا رتب لهما �صهرية مثل  وحيث 

�صهرية �مل�صايخ �لذين �أخذو� من ق�صر �لعيني، و�أر�صلو� �إىل �ملطبعة �ملذكورة فا�صتعلم من 

�لكتب  طبع  م�صتخدمني يف  كانا  �إنهما  نعم  فقال  �أمرهم،  عن  �لناظر  �أفندی  �لكرمي  عبد 

من  �أكرب  �صحفه  و�إن  �لقامو�ش  بطبع  �لنعم  ويل  �أفندينا  �إر�دة  تعلقت  �لآن  و�إنه  باملقاولة 

�صحف �صائر �لكتب، ول تطبع باملقاولة ويلزم �أن ترتب لهما �صهرية، فقال �أهل �ملجل�ش 

حيث �إن �لأمر كما ذكر كان ترتيب �صهرية لهما �إىل �أن يتم طبع �لكتاب �ملذكور لزما، 

ولزم �أن يحرر �إعالم من طرف ناظر �جلهادية �إىل �لناظر �لعمومى �إليه باأن يرتب لكل منهما 

)148(

مائة وع�صرين قر�ًصا من �بتد�ء �ملُحرم �حلر�م«.

 وميكن �أن ن�صل �إىل عدة نتائج من هذ� �خلرب وهي:

لهم  ولي�ش  ينتجون  ما  قدر  على  �أي  باملقاولة  يعملون  كانو�  وعمال  موظفني  وجود  1- 

مرتبات مربوطة، وعلى ذلك فهم ل يعتربون من موظفي �ملطبعة �لد�ئمني.

حجمها،  بح�صب  تتغري  ل  لل�صفحة  معلومة  تعريفة  �أ�صا�ش  على  كانت  �ملقاولة  �إن  2- 

ولذلك ملا كربت �ل�صفحات تظلم حممد �صاهني وح�صنني خطاب.

�أن  �ل�صابقان  �ملوظفان  ف�صل  ولذلك  ممتازين،  كانو�  �ل�صهرية  �ملرتبات  �أ�صحاب  �إن  3- 

يعامال باملرتب �ل�صهري حتى ولو بلغ مائة وع�صرين قر�ًصا فقط وهو �ملرتب �لذي ربطه 

لهما �لأمر �ل�صابق.

�أما موظفو �ملطبعة وعمالها فقد كانو� د�ئًما يوؤخذون من طلبة �لأزهر، �إذ كان ي�صرتط 

�لدر��صة  تقدمو� يف  كانو� ممن  فقد  �مل�صححون  و�أما  و�لكتابة،  �لقر�ءة  �إجادة  فيهم جميًعا 

ومنهم من كانو� من كبار �أدباء ذلك �لع�صر، فحني كان �صفافو �حلروف ومن يف مرتبتهم 

�أول مطبعة حكومية ر�صمية يف م�صر  �أن يوؤ�ص�ش  من �لطلبة. هكذ� ��صتطاع حممد علي 

تكون لها ق�صب �ل�صبق يف طباعة �لكتاب �لعربي، ومعها تبد�أ رحلة تطوره. ونتناول يف هذ�  

�جلزء رحلة ون�صاأة �لكتاب �ملطبوع يف م�صر.
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ن�ساأة الكتاب املطبوع يف م�سر

االإرها�صات االأویل لن�صاأة الكتاب 

�نت�صر  للتدوين عليها، وقد  �لربدي  لفائف  ��صتعمل  �أول من  �لقدماء  �مل�صريون  يعترب 

�ليونانيني  لكن  وجنوبه.  �صماله  وغربه،  �صرقه  �لقدمي  �لعامل  �أرجاء  يف  �لربدي  ��صتعمال 

مغطاة  غري  �أو  مغطاة  �خل�صب،  من  �صغرية  �ألو�ًحا  �لربدي،  لفائف  جانب  �إىل  ��صتعملو�، 

بطبقة رقيقة من �ل�صمع لكتابة بع�ش �لن�صو�ش �ملوجزة عليها بقلم معدين ي�صمى �صتيلو�ش 

�أو من  Stylus ، حيث قطع �خل�صب على هيئة كر��صات �صغرية، مكونة من �صفحتني، 

�لألو�ح يف جمموعة  �أكرث من هذه  �أو  لوحني  كانو� يجمعون  ما  وكثرًي�  �صفحات كثرية، 

�إدخال �صيور من �جللد  يتم  باإيجاد ثقوب يف �لألو�ح، ثم  �أو  بربطها بخيط متني  و�حدة، 

يف �لثقوب وقد �صاع ��صتعمال هذه �لكر��صات لدی �لتجار و�لكتاب لتحرير مالحظات 

 )�صكال 66، 67( 
)149(

موؤقتة عليها.

يتاألف �لكتاب من �لغالف، و�ل�صفحات �صو�ء كانت خمطوطة �أو مطبوعة. كانت هذه 

ق، �أما �إن كانت مطبوعة فكانت 
َّ
�ل�صفحات �ملخطوطة  تكتب �إما على �لربدي، �أو على �لر

تطبع على �لورق.

الربدي

�لفخار  �لأحجار-ك�صر�ت  ك�صر�ت  مثل  �لكتابة  مو�د  من  �لعديد  �مل�صريون  عرف 

)�للخاف(، �لعظام )�لأكتاف و�لأ�صالع(، و�ألو�ح �خل�صب وحلاء �لأ�صجار، ويف نطاق جيد 

ق )�جللد �لرقيق(، لكن 
َّ
�ملعادن، و�صعف �لنخيل، وع�صب �لنخيل، و�لقما�ش، و�جللد، و�لر

�ل�صتخد�م من  �صهل  �أنه كان  �إل  ثمنه،  �أهمية رغم غلو  �لكتابة  مو�د  �أكرث  �لربدي ظل 

�إىل  �إمكانية توفري م�صاحات كبرية منه قد ت�صل  �إىل  �إنه م�صطح وم�صتٍو، بالإ�صافة  حيث 

ع�صرين مرًت�، وبالتايل ميكن �أن تت�صع للن�صو�ش �لدينية �لطويلة كما ميكن طيها ب�صهولة.
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)�صكل 66( مر�حل ت�صنيع �للوح �خل�صبي.
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نبات �لربدي هو نبات مائي ينمو يف �مل�صتنقعات يف �لأر��صي �ل�صحلة �لتي يغطيها �ملاء 

بعمق ل يزيد عن 50 �صم، وهو مثلث �ل�صاق قد ي�صل �رتفاعه �إىل 6 �أمتار، وينتمي لعائلة 

مار وحب �لعزيز. يتكون نبات �لربدي من:  نبات �ل�صعديات و�لتي ينتمي �إليها نبات �ل�صِّ

�جلذر، و�ل�صاق �لأر�صية، و�ل�صاق �لهو�ئية )فوق م�صتوی �صطح �ملاء(، و�لزهرة.

�أما يف �لعربية فلقد ظهرت مفرد�ت كثرية ت�صري �إىل �لنبات و�لورق منها: ُبردي، وهو 

��صم ورد يف كل معاجم �للغة �لعربية، ومنه ��صتق Abardi، وهو حتريف »ببري«، و»بربري«، 

�إىل  لالإ�صارة  )رمبا  ِحَفاأْ  با�صم  �لعربية  يف  كذلك  عرف  �لنطق.  لتخفيف  حرف  و�أ�صيف 

�لربدي �لأخ�صر(، وكذلك عرف با�صم �خلر�ط )�إ�صارة �إىل خرط �لنبات(، وخو�ش )ورق 

�لنخل(، و�لقرطا�ش حيث قيل �إن �لقرطا�ش �صرب من بردي م�صر، وكذلك عرف با�صم 

طومار �أي �ملطمور �مللفوف �لذي ي�صم �لأ�صر�ر.

�صناعة الورق من نبات الربدي ● 

�لورق من  فيه خطو�ت �صناعة  لنا  ي�صرح  بالكلمة و�ل�صورة  �مل�صري �صجاًل  مل يرتك 

نبات �لربدي، و�إمنا �أ�صبحنا نعتمد على عامل �لتاريخ �لطبيعي �لروماين بليني )من �لقرن 

�لأول �مليالدي(، حيث �صجل لنا مالحظاته يف كتاباته عن �لتاريخ �لطبيعي على �صناعة 

�لورق رغم �أنه لي�ش هناك ما يوؤكد �أنه ز�ر م�صر. يقول بليني يف �لفقرة رقم 74 من كتابه 

)�صكل 67( �صكل �للوحة �خل�صبي و�لقلم �ملعدين.
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رقم 13 »تقوم �صناعة �لورق من نبات �لربدي على �صقه با�صتخد�م �إبرة �إىل �صر�ئح رقيقة، 

�أن  �أف�صل �ل�صر�ئح يف منت�صف �ل�صاق«، و�لو��صح  تكون عري�صة بقدر �لإمكان، وتوجد 

بليني �أغفل ذكر مرحلة نزع �لق�صرة �خلارجية �ل�صميكة، كما �أغفل ذكر �صرورة �لتعامل 

مع �لنبات بعد �قتالعه مبا�صرة و�صرورة و�صول �لنبات �إىل �لن�صج �لكامل: 

م�صتوية  من�صدة  على  �لبع�ش  بع�صها  جو�ر  �إىل  م�صفوفة  �ل�صر�ئح  ذلك  بعد  تو�صع  ● 

وتو�صع عليها طبقة �أخری من �صر�ئح مماثلة متعامدة عليها.

تبلل �ل�صر�ئح مباء �لنيل �لذي تكون له �ل�صفات �خلا�صة بالغر�ء. ● 

�مت�صا�ش  ميكن  حتى  حجر  يعلوها  �لربدي  �صر�ئح  على  �للباد  من  طبقة  تو�صع  ● 

�ل�صو�ئل.

جتفف �لورقة يف �ل�صم�ش. ● 

مبطرقة  بالطرق  ورمبا  �ملحارة  �أو  �ل�صدف  من  بقطعة  و�لتنعيم  �ل�صقل  مرحلة  جتری  ● 

�صغرية برفق.

● .Verso و�لظهر ،Recto يتم حتديد �لوجه

بعد �لنتهاء من �صناعة ورق �لربدي، كان �مل�صري �لقدمي ي�صل �لأور�ق بع�صها ببع�ش 

�لن�ش  �حتاج لذلك ح�صب طول  �لورق كلما  وي�صيف  ثم يكتب  �لأعلى،  �لطرف  من 

)150(

�ملكتوب.

ثم جاء �ليونانيون و�أطلقو� على ورق �لربدي �خلام �مل�صتخدم يف �لكتابة ��صم »خارطي�ش«، 

عليها وهى  يكتب  �لتي  �ملادة  للدللة على  �لعربية  �للغة  »قرطا�ش« يف  �أتت كلمة  ومنها 

�لورق. ثم �أخذها �لرومان عنهم و�أ�صموها با�صم »كارتا« ومنها ��صتقت كلمة Carte  �أي 

�أيامنا هذه  �لتي هي مبثابة �لكتب يف  �ليونانيون على لفائف �لربدي  �أطلق  خارطة، ولقد 

حتى  تلف  �للفائف  لأن  �لأ�صطو�نة،  �أي   Kylindros »كلندرو�ش«  هو  دللة  ذ�  ��صًما 

  Volumen»تاأخذ �صكل �لأ�صطو�نة، ولقد �أطلق �لرومان على نف�ش �مللف ��صم »فولومن
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ا يف �للغة �لإجنليزية للدللة على �أي جزء من  ومنها �أتت كلمة Volume �مل�صتعملة حاليًّ

 Tomos »لأجز�ء �ملنف�صلة للكتاب �لو�حد. كذلك ��صتخدم �ليونانيون كلمة »تومو�ش�

و��صتعمل �لرومان من بعدهم كلمة »تومو�ش« tomus للدللة على ملف �لربدي �ملوؤلف 

)151(

من �صل�صلة من �لأجز�ء �ملت�صلة و�مللت�صقة بع�صها ببع�ش.

�صكل الكتاب وطريقة تدوينه

كان �لكاتب يف م�صر �لقدمية يجل�ش يف و�صع �لقرف�صاء، وي�صع �لربدية على تنورته، 

ومي�صك باللفافة بيده �ليمنى وعند �لنتهاء من �لكتابة كان يطوي �لورق على �صكل لفافة 

ا من �جلانب �لأمين، من �ليمني �إىل �لي�صار  مرة �أخری. عادة ما كانت �لكتابة تبد�أ ر�أ�صيًّ

�لتو�ريخ،  لكتابة  �لأفقية  �لكتابة  ت�صتخدم  بينما كانت  �حلادية ع�صر،  �لأ�صرة  حتى عهد 

)152(

وروؤو�ش �ملو�صوعات، و�لعناوين، و�لإح�صاء�ت.

تفوقت �أور�ق �لربدي على غريها من مو�د �لكتابة �لأخری، حيث كانت لفائف �لربدي 

قابلة للو�صل، وقد بلغ �أق�صى �رتفاع للفافة �لربدي حو�يل 47�صم، بينما ي�صل طول بع�صها 

)153(

حو�يل 40 مرًت�، مثل بردية هاري�ش �لتي ترجع �إىل عهد �لدولة �حلديثة.

�أما بالن�صبة للربديات �ليونانية فلم ُيعرث على بردية يونانية قدمية مكتملة تو�صح لنا �صكل 

�لكتاب �أو �ملخطوط عند �ليونانيني، لكن هناك بع�ش �لربديات �لتي ُعرث عليها قد ي�صل 

 و�إذ� ما ُطوي �ملخطوط �أو ُلف فاإنه ياأخذ �صكل �أ�صطو�نة يرت�وح 
)154(

طولها �إىل �صبعة �أمتار.

قطرها ما بني خم�صة �إىل �صتة �صنتيمرت�ت، وي�صهل �لإم�صاك بها. ثم ظهرت نزعة متيل �إىل 

�لتوحيد و�لحتفاظ بعر�ش ثابت معرتف به للفائف �لربدي، حيث يرت�وح ما بني 20 و30 

�صم. وهناك لفائف عر�صها ما بني 12و15 �صم. كذلك كانت م�صاحة �جلزء �ملكتوب من 

لفافة �لربدي يختلف من لفافة �إىل �أخری، حيث كانت �لهو�م�ش �ملرتوكة يف �ملخطوطات 

�لفاخرة �أهم، و�أو�صع، و�أكرب من مثيالتها يف �ملخطوطات �لعادية. �أما �رتفاع عمود �لكتابة 

فكان �إما ثلثي �أو خم�صة �أ�صد��ش �رتفاع �للفافة، كذلك تختلف �مل�صافة بني عمود و�آخر 
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تفاوًتا  متفاوتة  كانت  بل  �ل�صطور حمددة  بني  �مل�صافات  تكن  �لن�صبة. كذلك مل  بنف�ش 

كبرًي� يف �ملخطوط �لو�حد، حتى �أن بع�ش �لأعمدة كان حتوي �صطوًر� �أكرث من غريها. �أما 

بالن�صبة حلروف �لكتابة، فقد ��صتعملت �حلروف �لكبرية دون غريها يف �ملوؤلفات �لأدبية، 

علًما باأن �حلروف �ليونانية �ل�صغرية مل تظهر �إل يف �لع�صور �لو�صطى. مل ترتك م�صافات 

تف�صل بني �لكلمات، مما �أدی بطبيعة �حلال �إىل �صعوبة �لقر�ءة، �إل �أن �لعادة قد جرت 

 ،Paragraphos بار�غر�فو�ش  ت�صمى  مميزة  بعالمات  �لفقر�ت  نهايات  تو�صح  بحيث 

وهى عبارة عن �صرطة تو�صع حتت بد�ية �آخر �صطر من �لفقرة. ول تز�ل كلمة بار�غر�ف 

 �أما �لعنو�ن فقد كتب �مل�صري �لقدمي يف بع�ش 
)155(

ت�صتعمل للدللة على �أجز�ء �لن�ش.

�أو  �للفافة  �لفتتاحية خارج  �لكلمات  �أو  ملخ�ش حمتوياتها،  �أو  �لربدية،  عنو�ن  �لأحيان 

 �أو على جز�زة تتدىل من �أ�صطو�نة �للفافة، ويف �أحيان �أخری كانت تلك 
)156(

على ظهرها،

�لعنا�صر تكتب على �خلز�نة �أو �ل�صندوق �حلافظ للربدية، حيث ��صتخدم �لكاتب �ملد�د 

�لفقر�ت،  وبد�ية  �ملو�صوعات،  وروؤو�ش  �لعناوين  متييز  بهدف  �لأ�صود  �ملد�د  مع  �لأحمر 

 �أما لفائف �لربدي �ليونانية 
)157(

و�لكلمات �لفتتاحية، و�لأجز�ء �ملهمة �ملوجودة بالن�ش.

�لقدمية فلم حتِو عناوين تدل على حمتو�ها، �إل �أنها كانت متيز عن بع�صها �لبع�ش بو��صطة 

بيان موؤلفها و�أول كلمة من ن�ش �لعمل �ملوجود بها، كما فعل كاليماخو�ش �أمني مكتبة 

�لإ�صكندرية �ل�صهري يف �لقرن �لثاين ق.م يف فهر�صه �مل�صمى با�صم بيانك�ش. كانت لفائف 

�لربدي تو�صع بجانب بع�صها يف �لكو�ت �ملخ�ص�صة لها، �أو �لأوعية �ملخ�ص�صة لها مما يثري 

�صعوبات يف متييزها عن بع�صها وذلك ب�صبب عدم وجود عنو�ن و��صح على هذه �للفائف. 

لذلك فكر �لقائمون بالإ�صر�ف على هذه �للفائف باإيجاد طريقة لتمييز هذه �ملخطوطات، 

فهد�هم تفكريهم �إىل و�صع نوع من �لبطاقات على حافاتها �لعليا. وقد �أطلق �لرومان على 

هذه �لبطاقات ��صم تيتولو�ش Titulus �أو �إندك�ش  Index، فى حني �صماها �ليونان با�صم 

  )�صكال 68، 69(
)158(

.Syllibos صيلليبو�ش�
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ق الـــــرَّ

�آ�صيا �ل�صغری. وقد  �إىل مدينة برجام �لتي تقع يف �ل�صمال �لغربي من  ق 
َّ
�لر ُين�صب 

ف�صل �لنا�ش �لكتابة على Parchemin �أو فيما بعد Parchment )�أي ورقة من مدينة 

برجام( و�مل�صنوع من جلد �ملاعز �أو �ملا�صية �لذي ُيز�ل منه �ل�صعر، بعد �أن يغم�ش يف ماء 

جريي، ثم ي�صقل بحجر حاد، وورقة برجام هذه مادة مرنة لينة مثل ورق �لربدي، ولكنها 

�أمنت. كذلك، فاإنه ميكن ك�صطها و��صتعمالها من جديد. وف�صاًل عن ذلك، فعلى عك�ش 

ورقة �لربدي، فاإن ورقة برجام ل تتاأثر بالرطوبة، و�لتي ت�صببت يف تلف كثري من �لن�صو�ش 

�لتي كتبت على �أور�ق �لربدي. كذلك فقد كانت لورقة برجام ميزة �أخری يف �لع�صور 

�لقدمية، وحتى �أو�خر �لع�صور �لو�صطى، وهى �أنه من �ملمكن �صنعها يف �أي مكان توجد 

فيه ما�صية، ولي�ش فقط يف م�صر، كما هي �حلال بالن�صبة لورقة �لربدي، لأن نبات �لربدي، 

)159(

كان ينمو ب�صفة �أ�صا�صية يف �لنيل.

�للفائف  هيئة  على  با�صتخد�مه  �صمحت  برجام،  ورق  مرونة  فاإن  �أخری  ناحية  من 

Roleau )مثل �لتور�ة، و�لتي ما ز�لت تقر�أ بهذه �لطريقة حتى �لآن يف �ملعابد �ليهودية(، 

)�صكل 68( طريقة حفظ �للفائف بو�صع �لبطاقات عليها.
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�أن  ذلك لأن متانة جلد �حليو�ن، تعو�ش �صعوبة حمل لفة �لورق، و�لتي ي�صعب للمرء 

يرجع فيها �إىل �لور�ء بفك �للفة، �أو ي�صعب �لبحث فيها عن ن�ش بعينه، وقد طبقت طريقة 

ق، و�حتلت مكانة �أهم من 
َّ
قطع �لأخ�صاب يف �صكل م�صتطيلي بعد ذلك يف �صناعة �لر

مكانة ورق �لربدي، �لتي �ختفت يف �لقرن �لر�بع �مليالدي، لأن م�صاحات �جللد �لناعمة 

�لبي�صاء متاًما، كانت ت�صمح للمرء �أن يجمعها، و�أن يخيطها على هيئة كر��صات، وهو �ل�صكل 

)�صكل 69( مكتبة �لإ�صكندرية �لقدمية وحفظ �للفائف �لربدي بها.
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ا. �أطلق ��صم Codex  على كل جمموعة من  �لذي ينبئ عن �لكتاب، كما هو موجود حاليًّ

ورق برجام مكتوبة باليد. وهو �ل�صم �لالتيني �لذي يعنى يف �ملا�صي جمموعة ن�صو�ش 

قانونية �أو Codes. كانت �لأور�ق يف د�خل بع�صها بع�ًصا حتى ي�صبح من �ل�صعب حملها 

وقر�ءتها، ثم بعد ذلك جتمع ب�صع كر��صات تكون جزًء� »Tome«،وتكون �لكر��صات قد 

)160(

خيطت كلها، حتى يكون �ملجموع �صيًئا و�حًد�.

بداية ظهور الكتاب الكرا�س غري امللفوف ذي ال�صفحتني املتقابلتني

ق كمادة للكتابة، 
َّ
يعترب ظهور �لكتاب غري �مللفوف نتيجة ثانية من نتائج ��صتعمال �لر

�أن  �إل  لفائف،  �صكل  على  �ملطوية  �لكتب  ��صتعمال  �لأقدمني  �عتياد  من  �لرغم  على 

م�صاوئ لفائف �لربدي قد بد�أت يف �لظهور من خالل �ل�صتعمال �ليومي لها، حيث كان 

من �ل�صروري طي ولف �لكتاب يف �جتاه عك�صي بعد قر�ءته �لأوىل، مما �أدی �إىل تلف كبري 

)161(

وملمو�ش بالن�صبة للفائف �ملقروءة بكرثة.

��صتخد�م  فكرة  �ل�صطح  على  �لكتب، ظهرت  �صناعة  ق يف 
َّ
�لر ��صتعمال  �نت�صار  بعد 

ق يف نف�ش �صكل �لألو�ح �خل�صبية، حيث مت ذلك يف �أو�ئل عهد �لإمرب�طورية �لرومانية. 
َّ
�لر

�ملتعددة  �لكر�ري�ش  ذي  �مل�صطح  �جللدي  للكتاب  �جلديد  �ل�صكل  هذ�  على  �أطلق  وقد 

�أي �لكر��ش. يعترب ظهور �لكتاب �لكر��ش عاماًل   Codex و�ل�صفحتني �ملتقابلتني ��صم 

�إطالة عمر �لكتاب وحفظه من �لتلف  يف �صهولة مطالعة و��صرتجاع �ملعلومات، وكذلك 

لفائف  على عك�ش  للكتابة  ق 
َّ
�لر ��صتعمال وجهي  �أمكن  �أخری،  ناحية  ومن  و�لتمزق. 

 )�صكل 70(
)162(

�لربدي، مما �صاعد على �إتاحة م�صاحة �أكرب للكتابة عليها.

ق و�جللود حًد� فا�صاًل 
َّ
يعترب �لنتقال من �صكل �لكتاب �لكر��ش ومن �لربدي �إىل �لر

وبارًز� يف تاريخ �إنتاج �لكتب، ويو�زن يف �أهميته �خرت�ع �لطباعة باحلروف �ملتحركة و�لنتقال 

من �لرق �إىل �لورق يف �لقرن �خلام�ش ع�صر.
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الورق واخرتاعه وانت�صاره واأهميته يف تاريخ الكتاب

ق، يف �أوروبا على �لأقل، �إل ببطء �صديد وعرب عدد كبري 
َّ
مل ي�صتعمل �لورق كبديل للر

من �لقرون؛ ومع ذلك فقد بد�أ �لورق ي�صتعمل يف �لكتب يف �أوروبا قبل �خرت�ع �لطباعة 

باأحرف معدنية بثالثة قرون.

يعترب �لعام 105م هو عام �خرت�ع �لورق، ذلك �أن ت�صاري لون، وهو موظف ر�صمي يف 

� �إىل �لإمرب�طور هوتي يف عام 105م عن �إنتاج 
ً
�لق�صر �لإمرب�طوري �ل�صيني، قدم تقرير

�لورق من �لأقم�صة �لقدمية، وقد �كت�صف �صفني هيدن يف عام 1900م عدًد� من �لوثائق 

�مل�صجلة على �أور�ق بع�صها ممزق وبع�صها م�صفر يف حمل لبيع �لكتب يف مقاطعة لو- لن 

)163(

�ل�صينية.

�نت�صر فن �صناعة �لورق خارج �ل�صني ببطء، ولعله و�صل كوريا يف �لقرن �لثاين �مليالدي، 

ثم و�صلت �صناعة �لورق �إىل �ليابان عن طريق كوريا يف �لقرن �لثالث �مليالدي، ويبدو �أن 

 
)164(

و�صرقاً، غرباً  �لنت�صار  من  ومنعها  �لورق  �صناعة  �صر  على  �حلفاظ  حاولو�  �ل�صينيني 

)�صكل 70( �لكتاب �لكر��ش غري �مللفوف ذي �ل�صفحتني �ملتقابلتني.
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��صطدمو� يف  �لنهر  ور�ء  ما  �لإ�صالم يف بالد  لن�صر  �لذين كانو� يحاربون  �مل�صلمني  لكن 

معركة د�مية مع �ل�صينيني يف ترك�صتان �لرو�صية �حلالية ومتكنو� من هزمية �ل�صينيني ب�صكل 

مرّوع و�أخذو� عدًد� كبرًي� من �لأ�صری من بينهم عدد من �صناع �لورق. وقد ُعر�ش عليهم 

تاأ�صي�ش م�صنع للورق و�إنتاج �لورق مقابل حريتهم، فقبلو� ذلك وتاأ�ص�ش �أول م�صنع للورق 

)165(

يف �لعامل �لإ�صالمي �صنة 133هـ/751م يف مدينة �صمرقند.

�لورق  و�أ�صبح  �صهولها،  بغز�رة يف  �لكتان  لوجود  �صمرقند  �لورق يف  �صناعة  �زدهرت 

�أو �لكاغد كما ي�صميه �لعرب من �ملو�د �لتي ت�صدرها �صمرقند وظلت هذه يف بلد و�حد، 

ولذلك نری �خلليفة �لعبا�صي هارون �لر�صيد )170-193هـ( يوؤ�ص�ش �أول م�صنع ورق يف 

بغد�د �صنة 794م، وو�صلت �صناعته، بعد فرتة وجيزة، �إىل دم�صق �لتي ظلت لعدة قرون 

م�صدر متوين �لعامل من �لورق، حيث كانت �أوروبا ت�صتورد �لورق �مل�صنوع يف دم�صق حتى 

)166(

.Charta Damenscena أن ��صم �لورق يف �لبلد�ن �لناطقة بالالتينية كان ي�صمى�

لقد �نت�صر ��صتعمال �لورق يف �لعامل �لإ�صالمي ب�صكل و��صع جًد� حتى و�صل �لورق �إىل 

م�صر؛ فو�جه هناك �لربدي �لذي ��صتعمله �مل�صلمون �لأو�ئل كمادة كتابية، ولكن ��صتعمال �لربدي 

بد�أ ي�صمحل ويزول، حتى تغلب �لورق عليه وحل حمله، وكان ذلك حو�يل �صنة 850م.

��صتمر �لورق يف زحفه غربًا، و�جتاز �صمال �أفريقيا حتى و�صل �إىل مر�ك�ش مع بد�ية 

كتابة  يف  و��صتعمل  �أوروبا،  �إىل  باإدخاله  �لتجار  بع�ش  قام  �أن  �إىل  ع�صر.  �لثاين  �لقرن 

ق و�جللود، وتعترب �أقدم وثيقة �أوروبية 
َّ
�ملخطوطات، و�إن مل يكن �صنع فيها �أو حل حمل �لر

مكتوبة على �لورق هي مر�صوم �أ�صدره روجر حاكم �صقلية �لنورمندي يف عام 1109م. 

)167(

و�لوثيقة مكتوبة باللغتني �لالتينية و�لعربية.

كذلك �أدخل �مل�صلمون �صناعة �لورق �إىل �لأندل�ش �لتي ��صتهرت بجودة ورقها وغز�رة 

�إنتاجه، فقد تاأ�ص�ش �أول م�صنع للورق يف �لأندل�ش يف مدينة �صاطبة – وهذ� �مل�صنع يعترب �أول 

م�صنع �أ�ص�ش على �أر�ش �أوروبية – وذلك يف �لقرن �حلادي ع�صر �مليالدي. �نتقل بعد ذلك 

�لورق �إىل �أوروبا عن طريق �لأندل�ش، ثم عن طريق �صقلية، حيث �أ�ص�ش �أول م�صنع للورق 
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يف �أوروبا يف فابريانو يف �إيطاليا وذلك يف حدود �صنة 1270م، ول يز�ل هذ� �مل�صنع قائًما 

)168(

حتى �لآن  ويعترب  من �أرقى �مل�صانع �لتي تنتج �أفخر �أنو�ع ورق �لكتابة حتى �ليوم.

�أوروبا �أكرث من خم�صة قرون �إىل �لأو�صاع �ل�صائدة فيها  يعود تاأخر دخول �لورق �إىل 

�آنذ�ك؛ فالورق نتاج �حل�صارة ودليل عليها وحتتاجه �حل�صارة �لر�قية وخا�صة �لفكرية منها. 

و�ملالحظ �ملتاأمل يف �أحو�ل �أوروبا خالل �لفرتة �لتي �متدت من �لقرن �ل�صاد�ش �مليالدي 

وح�صره  �لفكري  �لن�صاط  و��صمحالل  فيها  �حل�صارة  تقهقر  يجد  ع�صر  �لثاين  �لقرن  �إىل 

بيد �لرهبان و�أغلبه يف �لأبحاث �لالهوتية. كذلك كانت �لأمية منت�صرة كل �لنت�صار يف 

�آنذ�ك باحلاجة �إىل �لورق، ولذلك تاأخر  �أوروبا  �أوروبا وعر�صها، فلم ي�صعر �لقوم يف  طول 

قرطبة حوت يف  �لأموي يف  باهلل  �مل�صتن�صر  �حلكم  مكتبة  �أن  و�إذ� لحظنا  �إليها.  دخوله 

�لقرن �لعا�صر �مليالدي ما ينوف على �صتمائة �ألف جملد، على حني مل حتِو �أ�صهر �ملكتبات 

بني  �لفرق  �أدركنا  بقليل،  �إل  جملد  ثالثمائة  من  �أكرث  �حلكم  ملكتبة  �ملعا�صرة  �لأوروبية 

�حل�صارتني، و�أدركنا بالتايل �صدة حاجة �ملجتمع �لإ�صالمي �إىل �لورق �آنذ�ك، وندرة حاجة 

)169(

�ملجتمع �لأوروبي �إىل هذه �ملادة.

ن�صاأة الكتاب العربي 

�لإقبال على  �صو�ء يف  �أعظم عناية،  و�أولوها  �لكتب،  تاأليف  �لعرب يف  ونبغ  برع  لقد 

قر�ءتها ونهل �لعلم منها �أو يف حفظها وتاأ�صي�ش �ملكتبات من �أجلها، �أو يف �صرحها وتدقيقها، 

كذلك برعو� يف ن�صخها، و�إخر�جها، ون�صرها، و�إتقان �صناعتها، و�بتد�ع �لفنون لزخرفتها 

)170(

وزينتها.

و�ليونانية،  �لآر�مية،  �للغات  و��صطرت  �لعربي،  �لل�صان  جاء  �لإ�صالم  جميء  ومع 

�أمامه، وحتى يف تلك �لبالد �لتي  �أن ت�صت�صلم  و�لقبطية، و�لفار�صية، و�لرتكية، و�لرببرية 

بقيت لغاتها �ملحلية على قيد �حلياة حتت �ل�صطح و��صتعادت قوتها مرة ثانية فيما بعد – 

)171(

كما هي حالة �للغات �لثالث �لأخرية –��صتمرت �للغة �لعربية هى �للغة �لر�صمية.
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تاأليف الكتب ونقلها

على  �لرقابة  و�إقامة  �ل�صحيح  �لن�ش  تثبيت  �أجل  من  ا  �صروريًّ �ملكتوب  �لكتاب  كان 

�لنحر�فات. ولول هذ� لبقي �لقر�آن ينقل من جيل �إىل �آخر عن طريق �لتعليم بال�صتظهار، 

كما كان يف �أيامه �لأوىل.

ُخطَّ �أول كتاب عربي، وهو �لقر�آن �لكرمي يف عهد �لر�صالة، ثم ُجمع يف خالفة �أبي بكر 

ُيروی عن  »�أول من جمع بني �للوحني« كما  �أبو بكر  �ل�صديق ر�صي �هلل عنه، فقد كان 

�لإمام علي ر�صي �هلل عنه، ثم ملا وقع �لختالف بني �لقر�ء يف عهد عثمان، ر�أی �أن يجمع 

 ُكتب �لقر�آن 
)172(

�لنا�ش على م�صحف و�حد كتب منه عدة ن�صخ �أر�صلت �إىل �لأم�صار.

�مل�صاحف،  كتابة  يف  �لربدي  �مل�صلمون  ي�صتعمل  مل  حيث  �لرق  �صحائف  على  �لكرمي 

ن�صخة و�حدة و�صعت �صحائفها  �لرقوق، وكتبت منه  �مل�صاحف مكتوبة على  بل كانت 

بني دفتني حلفظها، ثم �أطلق على �لقر�آن �لكرمي ��صم )�مل�صحف(، و�بتعدو� عن ت�صميته 

)173(

)بال�صفر(، لأن هذه �لت�صمية كانت م�صتعملة عند �ليهود.

�لكثري  �لإ�صالم  ودخول  �لإ�صالمية،  �لفتوحات  �نت�صار  مع  �لعربية  �لثقافة  �متزجت 

تقبلهم  �إىل  �أدی  فتحوها؛مما  �لتي  �ملناطق  �لقدمية يف  �لثقافات  بقايا  مع  �مل�صرق  بالد  من 

وم�صجعني  مد�فعني  �إىل  حتولو�  �جلدد  �مل�صلمني  �حلكام  �إن   �إذ  �لثقافات؛  لهذه  �ل�صريع 

للعلوم و�لفنون يف �ملناطق �ملفتوحة، كما �أثمر هذ� �لت�صال �لإيجابي بني �لثقافات �لقدمية 

)174(

و�لثقافة �حلديثة عن نتائج خ�صبة ب�صكل خا�ش يف بالد �لفر�ش.

�لأخري  �لربع  �مل�صلمني جند يف  �خللفاء  قبل  و�لرعاية من  لهذ� �لهتمام  �أي�ًصا  ونتيجة 

من �لقـرن �لأول �لهجـري �أن �لكـتب قد كـرثت لدرجــة �أن خلفـاء بني �أميــة جعلو� 

 على �أنه ينبغي �أن نالحظ �أن كتب �لقرن �لأول و�أو�ئل �لقرن 
)175(

لها خز�ئن خـا�صة بها.

�لتي  �مل�صاألة  منها حدود  كل  يجاوز  ل  مفردة  مباحث  �صوی  �أغلبها  يف  تكن  �لثاين مل 

�لكتاب مبثابة ف�صل من ف�صول كتاب  �أو يدور حولها، فكان  بها  �إىل مـا يت�صل  يناق�صها 

عبا�ش،  �بن  �إىل  تن�صب  �لتي  �لأزرق  بن  نافع  م�صائل  ذلك  ومثال  �حلديثة،  �لكتب  من 
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 ومل يلبث �لعرب �أن 
)176(

و�لتي ن�صرها حممد فوؤ�د عبد �لباقي ملحقة مبعجم غريب �لقر�آن.

�أح�صو� باحلاجـة �إىل تـدويـن تر�ثهم وتاريخهم فظهرت كـتب �للغــة، و�ل�صعر، و�لتـاريــخ 

يف �أول �أمـرهــا بطريقة �لتاأليف يف �حلديث، فكان �لإخباريون-خا�صة- ل ي�صوقون خرًب� 

لـه. هكذ�  بـه و�لطمئنان  �لثقة  �لتي تك�صف عن مدی  �لأ�صانيد  ب�صل�صلة  م�صفوًعا  �إل 

ن�صتطيع �أن نقول �إن حركة �لتاأليف �لفعلية قد بد�أت يف �لقرن �لثاين �لهجري، ومل تلبث 

�أن �زدهرت �زدهار� ر�ئًعا على �أو�خر هذ� �لقرن و�أو�ئل �لقرن �لتايل، فابن �لندمي يروي عن 

�لإمام حممد بن �إدري�ش �ل�صافعي )�ملتوفى �صنة 204(. �إنه قال »كتبت عن حممد )بن 

�حل�صن �ل�صيباين( وقر جمل كتًبا«، ويذكر له من �لكتب ما يزيد على مائة كتاب. وكذلك 

مائة وع�صرين كتابًا يف  �أكرث من  206هـ(  �صنة  )�ملتوفى  �لكلبي  له�صام  �لندمي  �بن  يذكر 

�لأحالف و�ملاآثر و�لأخبار و�لأن�صاب، ويذكر جلابر بن حيان )�ملتوفى �صنة 200هـ( حو�يل 

�صاهدوها،  �لذين  �لثقات  له  ذكرها  �أو  بنف�صه  ر�آها  �لتي  و�لر�صائل  �لكتب  من  ثالثمائة 

� كان »له فهر�صت كبري يحتوي على جميع ما �ألف يف �ل�صنعة وغريها، وله 
ً
ويقول �إن جابر

فهر�صت �صغري يحتوي على ما �ألف يف �ل�صنعة فقط« ويروی عنه �أنه قال: »�ألفت ثالثمائة 

�صنائع  ر�صالة يف  ثالثمائة  و  و�ألًفا  �حليل..  كتاب يف  وثالثمائة  و�ألًفا  �لفل�صفة،  كتاب يف 

جمموعة و�آلت �حلرب، ثم �ألفت يف �لطب كتابًا عظيًما، و�ألفت كتًبا �صغاًر� وكباًر�، و�ألفت 

يف �لطب نحو خم�صمائة كتاب.. ثم �ألف بعد ذلك خم�صمائة كتاب نق�ًصا على �لفال�صفة«، 

هذ� �إىل جانب كتبه يف �ملنطق وكتبه يف �لزهد و�ملو�عظ وغريها. ونتيجة طبيعية لزدهار 

حركة �لتاأليف يف هذ� �لع�صر، تظهر يف �أو�خر �لقرن �لثاين �لهجري �أول مكتبة �صخمة يف 

تاريخ �لعرب، وهي تلك �لتي يطلق عليها �ملوؤرخون �لقدماء )بيت �حلكمة( تارة و)خز�نة 

�حلكمة( تارة �أخری، و�لتي ين�صبونها تارة �إىل �لر�صيد وتارة �إىل �ملاأمون. وكل �لدلئل ت�صري 

)177(

�إىل �أنها كانت موجودة يف ع�صر �لر�صيد وقبل �أن يبلغ �لقرن �لثاين نهايته.

تناثرت يف ديار �لإ�صالم، ففي حي �لكرخ  �لر�بع نری خز�ئن وقد  �لقرن  �أو�ئل  منذ 

ببغد�د �أ�ص�ش �أبو ن�صر �صابور بن �أرد�صري وزير بني بوية د�ًر� للعلم يف �صنة 383هـ )وقفها 
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�ملو�صل كان  فهر�صتا(. ويف  لها  �بتاعها وجمعها وعمل  �إليها كتًبا كثرية  ونقل  �أهله  على 

جلعفر بن حممد بن حمد�ن �ملو�صلي د�ر علم )جعل بها خز�نة كتب من جميع �لعلوم 

وقًفا على كل طالب للعلم، ل مينع �أحًد� من دخولها �إذ� جاءها غريب يطلب �لأدب، و�إن 

� �أعطاه ورًقا(.
ً
كان مع�صر

مراحل تاأليف الكتاب

باإمالء �ملخطوط. حيث كان  �ملوؤلف كتابه بنف�صه، و�أن يتبعه  �أن يكتب  �لعادة  جرت 

ا »�لن�صخة �ل�صود�ء«،  هذ� �ملخطوط �لأ�صلي )�لأ�صل( ي�صمى )�مل�صودة( �لتي تعني عمليًّ

�صد )�ملبي�صة( �أي »�لن�صخة �مل�صنوعة بي�صاء، �أو ب�صكل نظيف خال من �ل�صو�ئب«. متثلت 

 يقوم 
)178(

قيمة هذه �مل�صودة يف �أنها �أ�صبحت ذ�ت �أهمية ملحبي جمع �لوثائق فيما بعد.

�ملوؤلف بعد ذلك بقر�ءة �لكتاب على �جلمهور، ثم يقر�أ علًنا ثالث مر�ت ب�صيغ خمتلفة 

اخ بح�صور �ملوؤلف. �أثناء تلك �لقر�ء�ت يتم �إجر�ء �لتعديالت، و�لإ�صافات  من قبل ُن�صَّ

�لالزمة باإمالئها على �مل�صتملي �لذي يعيد قر�ءة �ل�صيغة �جلديدة على �ملوؤلف، ومن ثّم 

)179(

ي�صبح �لكتاب جاهًز� للن�صخ.

ما  �أن يح�صل على  �ملوؤلف  ن�صخه، كان على  �أو  �لكتاب  �لبدء يف عملية طباعة  قبل 

ا«، وكان �ملوؤلف ي�صع �إجازته على  ي�صمى ترخي�ش �لكتب »�إجازة«، وتعني »جعله �صرعيًّ

�لن�صخ �لتي �صادق عليها، وهي ترمز �إىل �أنه �صمح »بنقل �لأثر )�لأدبي �أو �لعلمي( منه« 

بال�صكل �مل�صادق عليه، وهو تعبري يتكرر مر�ًر�. وكان من �ملهم �حل�صول على �لإجازة من 

�ملوؤلف قر�ءتها، وكان يحدث  �أن �صمع  �أي بعد  �ملوؤلف مبا�صرة، مع عبارة »�صماًعا عنه«، 

�أحيانًا �أن يح�صل �أحدهم على ن�صخة من كتاب، ثم يلتقي مبوؤلفه من باب ح�صن �حلظ، 

فينال منه �لرخ�صة.

عدد  للوجود  يخرج  �أن  كان حمتًما  �لزمن  تقدم  ومع  �لن�صخ،  عملية  ذلك  بعد  تبد�أ 

�ل�صخ�ش  وكان  �مل�صاجد،  يف  �لإمالء  �أو  �لن�صخ  طريق  عن  �لكتب،  من  فقط  حمدود 

�لذي �حرتف ن�صخ �لكتب يدعى »�لور�ق« )من ورق وورقة(؛ وكنا�صخ كان يدعى �أي�صا 
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»�لن�صاخ«. وحني كان على كل �صخ�ش �ن�صغل بالدر��صة �أن ياأخذ على عاتقه ن�صخ مقد�ر 

كبري )من �لكتب(، �نبثق عمل �لور�ق ب�صورة طبيعية من �حلياة �لعلمية، وكان لعدد كبري 

�لو�صع  هذ�  ومن خالل  باأ�صمائهم.  ملحًقا  »�لور�ق«  و�صف  �لكبار  و�لأدباء  �لعلماء  من 

و�لتاأليف؛  �لأدب  تخليد طبقة  �أهمية كربی يف  لها  كان  ن�صاأت طريقة حياة  )�ل�صرعي( 

فيحيى بن عدي )�ملتوفى �صنة 974م(، وهو فيل�صوف عربي م�صيحي م�صهور، كان يك�صب 

�لتي مالأت، يف  للقر�آن،  �لطربي  ن�صخ �صروح  فيما  ن�صخ  معي�صته من عمله كور�ق؛ وقد 

)180(

طبعتها �حلالية، ثالثة ع�صر جملًد� �صخًما.

تاأثري الطباعة على �صكل الكتاب 

�لقرن  و�أو�ئل  ع�صر  �خلام�ش  �لقرن  �أو�خر  يف  بغز�رة  �ملطبوعة  �لكتب  �نت�صرت  لقد 

�ل�صاد�ش ع�صر، مما �أدی �إىل زيادة �لطلب على �لكتب، مما �أف�صى بدوره �إىل زيادة �إنتاج هذه 

�لكتب، كما �أن زيادة حجم �إنتاج �لكتب �أدی �إىل زيادة �أعد�د �لقر�ء، مما نتج عنه �زدياد 

)181(

�ملتعلمني و�ملثقفني يف �لدول �لطباعية كلها.

يف  ا  تدريجيًّ �لتغيري  هذ�  مت  وقد  �لكتب،  عامل  خا�ش،  ب�صكل  �ملطبعة،  غريت  لقد 

فرتة ��صتغرقت ن�صف قرن �أو �أكرث، وذلك ح�صب �إنتاج �ملطابع �ملتز�يد �لذي مالأ رفوف 

�ملكتبات يف �أوروبا. كذلك �صاهمت �صناعة �لكتاب و�لجتار به يف �زدياد عدد �أفر�د �لطبقة 

�لو�صطى �زدياًد� �صريًعا.

يف نف�ش �لوقت جند �أن �لكتب قد تنوعت كثرًي� يف حجمها وحمتوياتها يف �لعهود �لأوىل 

�لأخری،  �ملطبوعات  �أنو�ع  تفوق جميع  �لدينية  �ملطبوعات  وظلت  �لطباعة،  �خرت�ع  من 

ولكن بعد فرتة بد�أت تنت�صر �لأعمال �ملعا�صرة من علم، و�أدب، ورحالت، وق�ص�ش، �إىل 

)182(

جانب ذلك بد�أ �لطابعون يطبعون كتًبا يتز�يد عددها يوًما بعد يوم، باللغات �ملحلية.
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�صكل ومكونات الكتاب العربي املطبوع 

يتكون �لكتاب �لعربي �ملطبوع من ثالثة �أق�صام:

�أوًل: ق�صم �ملو�د �لتمهيدية �أو �ملقدمة.

ا: ق�صم �لن�ش �أو �ملنت �لرئي�صي. ثانيًّ

ثالًثا: ق�صم نهاية �لكتاب و�لذي ي�صمى �أي�ًصا �ملو�صوع �لأخري، �أو مر�جع �ملو�صوع، �أو 

زو�ئد بعد �ملنت.

اأواًل: ق�صم املواد التمهيدية اأو املقدمة

يعطي ق�صم �ملو�د �لتمهيدية �أو �ملقدمة معلومات عن �لكتاب، وعن مكانته، وو�صف 

خمتلف �لأجز�ء يف �لأق�صام �ملختلفة به.

ت�صمى �ل�صفحة �لأوىل من �لكتاب �صفحة �لغالف �لفرعي �أو �ل�صفحة �لأوىل �خلفيفة. 

وهي – غالًبا – تتكون فقط من �لعنو�ن �لرئي�صي دون ��صم �ملوؤلف، وهو يو�صع مبا�صرة يف 

منت�صف عر�ش �ل�صفحة، ويف �جلزء �لأعلى لل�صفحة )ويو�صع �أحيانًا يف �لكتب �لعربية يف 

�لركن �لأي�صر �ل�صفلي لل�صفحة �لأوىل(. وقد حتمل هذه �ل�صفحة بيانات �أخری مثل: رقم 

هذ� �لكتاب يف �ل�صل�صلة، �أو رقم �جلزء �إذ� كان مكونًا من عدة �أجز�ء، �أو رقم �لطبعة. وتوجد 

هذه �ل�صفحة يف �لكتب �ملجلدة بغالف �صميك، �أما �لكتب ذ�ت �لغالف �لورقي فاإنها عادة 

)183(

ل حتتوي على هذه �ل�صفحة، و�إمنا تبد�أ ب�صفحة �لغالف �لرئي�صي �أو �لكامل.

لقد تطورت �صفحة �لعنو�ن يف �لكتب �ملطبوعة، ذلك �أن �أول �صفحة للعنو�ن ��صتعملت 

يف �أو�ئل �لكتب �ملطبوعة هو �لكولوفون �أو �صعار �لنا�صر، وكان مكانه يف �آخر �لكتاب ويحمل 

��صم �لكتاب، و��صم �ملوؤلف، و�لنا�صر �أو �لطابع. وجد �لكولوفون يف لفائف �لربدي �لقدمية، 

�إذ كان يذكر يف �آخرها ��صم �ملوؤلف، وعنو�ن �لكتاب، ومو�صوعه. ثم تطور �لكولوفون مع 

قدوم �لكتاب �لكر��ش، حيث �عتاد بع�ش �لنا�صخني �أن ي�صيفو� �أ�صماءهم، وتاريخ ومكان 
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�لن�صخ يف �آخر �ملخطوط، ثم يوجهو� �ل�صكر، بع�ش �لأحيان، هلل تعاىل، مل�صاعدته �إياهم يف 

�إجناز �لعمل، وي�صاألون �لقارئ �لدعو�ت �ل�صاحلات، وقد �أخذ �لكولوفون يف بع�ش �لأحيان 

ا. �إل �أن هناك ن�صاخا �آخرين �أ�صافو� �إىل �لكولوفون بع�ش �ملعلومات �لتي  �صكاًل هند�صيًّ

يهمهم �أن يطلع عليها �لقر�ء مثل: طريقة ��صتخد�م �ملخطوط �أو �لتحذير من �لل�صو�ش. 

وجند يف �ملخطوطات �ل�صرقية يف كثري من �لأحيان دعو�ت �صاحلة موجهة للنا�صخ و�لو�قف، 

�إىل جانب تاريخ �لنتهاء من �لن�صخ وتوقيع �لنا�صخ �أو ختمه. كان �أول كولوفون ظهر يف 

�لكتب �ملطبوعة هو �لكولوفون  �لذي �أ�صافه يوهان�ش فو�صت وبيرت �صوفري �إىل كتاب �ملز�مري 

1457م ويحوی ��صميهما وتاريخ �لنتهاء من �لطباعة. كذلك ظهر  �لذي مت طبعه �صنة 

 كذلك ميكن 
)184(

�لكولوفون يف كتاب �لتور�ة �لذي طبعه نف�ش �لطابعني �صنة 1462م.

تتبع تاريخ �لطباعة و�نت�صارها عن طريق در��صة هذه �لكولوفونات. مل يرد ذكر جلوتنربج 

�أنها  يف �أي من �لكولوفونات على �أنه خمرتع �لطباعة، ولكن ورد ��صم مدينة ماينز على 

�ملدينة �لتي ظهر فيها فن �لطباعة لأول مرة وتكامل. �إن �لكولوفونات �مللحقة بالكتب �لتي 

�إىل تطور مهم يف حقل �لطباعة،  طبعت يف �لقرنني �خلام�ش ع�صر و�ل�صاد�ش ع�صر ت�صري 

ذلك �أن بع�ش �لكولوفونات ذكرت حقوًقا ومميز�ت جديدة منحت للطابعني و�لنا�صرين، 

�صنو�ت  �إعادة طبعه ملدة ع�صر  للطابع حق  �أن  فيه  ورد  �لنوع  و�أول ذكر لمتياز من هذ� 

وتفر�ش غر�مة خم�صني لرية على من يخالف ذلك. بد�أ هذ� �لمتياز يف �إيطاليا يف �لقرن 

)185(

�خلام�ش ع�صر ثم �نت�صر �إىل بقية �لبلد�ن.

)186(

�صفحة العنوان يف اأوائل املطبوعات امل�صرية

1822م  من  �لفرتة  �مل�صرية يف  �ملطبوعات  لأو�ئل  �لتفح�ش  ب�صيء من  تطرقنا  ما  �إذ� 

وحـتى 1872م جنـد �أنـه يف �لعقـد �لأول لع�صر �لطـباعـة يف مـ�صـر )1822م- 1829م( 

مل تظهر �صفحة �لعنو�ن يف �أي من �لكتب �ملطبوعة فيما عد� �لقامو�ش �لإيطايل و�لعربي، 

وبالتحليل  لها،  �ملكونة  �لبيانات  ت�صمل جميع  و�إن مل  �لعنو�ن  �صفحة  به  حيث وجدت 

�لدقيق لهذه �ل�صفحة ميكن �أن ن�صتخرج منها عدة مالحظات كما يلي: )�صكال 71، 72(
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بد�أ �لقامو�ش ب�صفحة عنو�ن باللغة �لإيطالية على �لورقة �لأوىل، وعلى �لورقة �لثانية  1- 

باللغة  �لعنو�ن  لها �صفحة  �ملقابلة  و�ل�صفحة  �لإيطالية  باللغة  �لعنو�ن  كانت �صفحة 

ا، وهو �أن �أ�صا�ش و�صع �لقامو�ش �للغة �لإيطالية �أوًل  �لعربية، ويعطى ذلك موؤ�صر�ً مهمًّ

ثم �لعربية و�أنه موجه ملن يتقنون �لإيطالية ليتعلمو� �للغة �لعربية ويوؤكد ذلك �أنه يبد�أ 

من �لي�صار ولي�ش من �ليمني.

قاعدة  عن  يختلف  بخط  مطبوعة  وهى  بالب�صملة  �لعربية  �لعنو�ن  �صفحة  بد�أت  2- 

�حلروف �لتي كانت موجودة يف مطبعة بولق يف ذلك �لوقت، لذلك من �لغالب 

�أنها مطبوعة طبع حجر.

ذكر عنو�ن �لقامو�ش بخط ن�صخي من �حلجم �لكبري. 3- 

�لن�صخية  �حلروف  بقاعدة  وعنو�نهما  �لقامو�ش  ق�صمي  وبيان  �لفرعي  �لعنو�ن  طبع  4- 

ذ�ت �حلجم �ملتو�صط.

قاعدة  با�صتخد�م  بالأرقام،  �لهجري  �لطبع  وتاريخ  و�ملطبعة،  �لطبع،  متام  بيان  ذكر  5- 

�لطبعة  وبيان  �لعنو�ن  بيان  بني  ويف�صل  �ل�صغري.  �حلجم  ذ�ت  �لن�صخية  �حلروف 

بخطني غري ممتدين.

يرجع ظهور �صفحة �لعنو�ن يف �أول كتاب طبع مب�صر و�ختفاوؤها بعد ذلك يف باقي كتب 

�لعقد �لأول وبد�ية �لعقد �لثاين �إىل �أن موؤلف هذ� �لقامو�ش وهو �لق�ش ر�فائيل ز�خور 

كان ذ� ثقافة �أوروبية حيث ��صتغل بالرتجمة �أيام �حلملة �لفرن�صية و�صاهد مطبوعات �حلملة 

�لفرن�صية �لتي هي على منط �ملطبوعات �لأوروبية.

ومل تظهر �صفحة �لعنو�ن يف مطبوعات �لعقد �لثاين )1830م-1839م( �إل يف كتابني 

مطبعة  يف  �ملطبوع  و�لبحار«،  �لأر��صي  ك�صف  يف  �ملختار  »�لكنز  كتاب  يف  �لأول  فقط: 

�جلغر�فية«  ملريد  �ل�صافية  »�لتعريبات  و�لثاين  1250هـ/1834م،  �صنة  �لطوبجية  مكتب 

�ملطبوع �صنة 1834م �أي�ًصا يف مطبعة بولق. ذلك مع �ختالف �لإخر�ج �لطباعي ل�صفحة 
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�لعنو�ن يف كل منهما. يف حني جند �صفحة عنو�ن كتاب »�لكنز �ملختار« لها �إطار مزدوج 

وطبع عنو�ن �لكتاب يف �أعلى �ل�صفحة، وطبعت بيانات �لطبع كتلة و�حدة يف نهاية �ل�صفحة 

وتو�صطهما بيتان من �ل�صعر عبارة عن مدح �لكتاب بني خطني يق�صمان �ل�صفحة.

مع بد�ية �أربعينيات �لقرن �لتا�صع ع�صر بد�أ عنو�ن �لكتاب ي�صتقر على �صفحة م�صتقلة، 

و�إن كانت بيانات هذه �ل�صفحة ل تز�ل ناق�صة. و��صتملت �صفحة �لعنو�ن �جلديدة على 

عنو�ن �لكتاب كاماًل ثم بيان �مل�صوؤولية �لفكرية للكتاب، �صو�ء موؤلف �لكتاب، �أو مرتجمه، 

�أو �جلامع هذ� ف�صاًل عن  �أو �ملرتجم  �ملوؤلف  ي�صغلها  �لتي  �لوظيفة  �إىل جانب  �أو جامعه، 

�لدعاء لهم.

على  �لعبار�ت  بني  للف�صل   »*« عالمة  �لأربعينات  بد�ية  منذ  �لطابعون  و��صتخد�م 

�صفحة عنو�ن �لكتاب وفى حرد �ملنت و�أحيانًا يف �ملقدمة، وقد وردت �صفحة عنو�ن »�إحتاف 

�لألباب« على هذ� �لنمط كما وردت �أي�ًصا �صفحة عنو�ن كتاب »�إفا�صة �لأذهان يف ريا�صة 

�ل�صبيان« وظهرت على �لوجه �لتايل:

»هذ� كتاب �إفا�صة �لأذهان * يف ريا�صة �ل�صبيان * ترجمة من �لفرن�صاوية * �إىل �للغة 

�لعربية * �لفقري �إىل �هلل تعاىل حممد �أفندي �ل�صيمى خوجه مبدر�صة �لأل�صن«.

�أما من �أهم �لبيانات �لتي ظهرت مبكرة على �صفحة �لعنو�ن يف �أربعينات �لقرن �لتا�صع 

ع�صر هو بيان �لتاريخ �لببليوجر�يف للطبعة و�لذي ظهر لأول مرة يف �ملهاديات �مل�صرية على 

�صفحة عنو�ن كتاب »�لدر �لثمني يف فن �لأقرباذين«. 

ملحة يف كل  �لعنو�ن ظاهرة  �أ�صبحت �صفحة  �لتا�صع ع�صر  �لقرن  ومنذ خم�صينيات 

و�تخذت  م�صتقلة.  عنو�ن  �صفحة  به  لي�صت  كتاب  طـبع  وقلمـا  �لعقد  هـذ�  مطبوعـات 

�لهرم  �صكل  �أي  �لعنو�ن  �صفحة  يف  �ملخروطي  �ل�صكل  �خلم�صينيات  مهاديات  �أغلبية 

�ملقلوب وظهرت �أحياناً دون �إطار مثلث مثل كتاب :»ك�صف رموز �ل�صر �مل�صون يف تطبيق 

»حا�صية  و�لدرر«،  �لعقود  �صلك  يف  �لغرر  �لالآىلء  »نظم  وكتاب  �لفنون«،  على  �لهند�صة 
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)�صكل 71( �ل�صفحة �لأوىل من �لوجه �لعربي للقامو�ش ويظهر بها �لعنو�ن.
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)�صكل 72( �ل�صفحة �لأوىل من �لوجه �لإيطايل من �لقامو�ش ويظهر بها �لعنو�ن.
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�لطحطاوي على مر�قي �لفالح �صرح نور �لإي�صاح يف مذهب �لإمام �لأعظم �أبى حنيفة 

�ملثال ل �حل�صر.  �صبيل  �لع�صكرية«، وذلك على  للمد�ر�ش  »�لنخبة �حل�صابية  �لنعمان«، 

)�صكل 73(.

كان  ولكن  �لعنو�ن  �صفحة  يف  �ملقلوب  �لهرم  �صكل  �ملهاديات  بع�ش  �تخذت  كما 

كتاب  �حل�صر  �ملثال ل  �صبيل  على  �ملهاديات  هذه  ومن  مزدوج،  �أو غري  مزدوج  �إطار  له 

»مولد �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم«، وكتاب »عدة �لأمر�ء و�حلكام لإهانة �لكفرة وعبدة 

ومن  حجر  طبع  �لكتاب  لأن  �أحمر  مبد�د  مطبوع  �لكتاب  هذ�  يف  و�لإطار  �لأ�صنام«، 

�ل�صهولة مبكان تغيري لون �ملد�د. وباملثل كتاب »�لقول �ملختار يف �ملنع عند تخيري �لكفار«، 

وكتاب »�ملقامات �ل�صيوطية«. وجمعت بع�ش �لكتب ما بني �ل�صكل �ملخروطي و�ل�صكل 

�لبي�صاوي يف �صفحات �لعنو�ن بها مثل كتاب »�لقول �ملنجى على مولد �لربزجنى«، لذلك 

تنوعت �لأ�صكال �لتى ��صتخدمت لإخر�ج �صفحة �لعنو�ن يف تلك �لفرتة ما بني �ل�صكل 

�ملخروطي و�لبي�صاوي و�ملربع، يف حني �أن طبع �حلروف مل يتح �أكرث من �ل�صكل �ملخروطي 

ودون �إطار. وي�صتنتج من ذلك �أن نوع �لطباعة )حجرية – طبع �حلروف( يوؤثر على �ل�صكل 

�ملادي ل�صفحة �لعنو�ن.

وفى �ل�صتينيات )1860م-1869م( �أ�صبحت �صفحة �لعنو�ن �صرورة يف كل مهاديات 

�لكليات  كتاب  �إل  �لعنو�ن  �صفحة  من  و�حد  كتاب  تقريًبا  يخُل  مل  حيث  �لعقد  هذ� 

�ملعروف بـ »كليات �أبى �لبقاء«. ومن �أهم �لبيانات �لتي ظهرت للمرة �لأوىل على �صفحة 

�لعنو�ن يف �لقرن �لتا�صع ع�صر هو بيان »حق �لطبع« فقد ذكرت �لدكتورة عايدة �إبر�هيم 

ن�صري �أن هذ� �لبيان ظهر للمرة �لأوىل على �صفحة �لعنو�ن منذ �لثمانينيات على �أثر �صدور 

قانون �ملطبوعات �لذي �صدر يف 26 نوفمرب �صنة 1881، وفى حقيقة �لأمر فاإن هذ� �لبيان 

ظهر قبل ذلك �لتاريخ بحو�يل ع�صرين عاًما يف كتاب »�خلال�صة �لعزية يف تهذيب �لأ�صول 

�حل�صابية �صنة 1868م«.
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)�صكل 73( �ل�صكل �ملخروطي لعنو�ن كتاب مقامات �حلريري.
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مع بد�ية �ل�صبعينيات ��صتقرت �صفحة �لعنو�ن يف جميع مهاديات هذ� �لعقد ومل يظهر 

كتاب يخل من �صفحة �لعنو�ن �صوی كتاب و�حد ي�صم جمموعة قو�نني. 

�أن �صفحة  يتبني  �مل�صرية  �ملهاديات  �لعنو�ن يف  وتطور �صفحة  ن�صاأة  تتبع  ومن خالل 

كملمح  تظهر  مل  �أهميتها  رغم  و�أنها  ا،  ن�صبيًّ وبطئ  تدريجي  ب�صكل  تطورت  قد  �لعنو�ن 

�حلقائق  بع�ش  ��صتخر�ج  وميكن  �مل�صري،  �لكتاب  �إنتاج  تاريخ  يف  متاأخرة  �إل  �أ�صا�صي 

�ملوجزة فيما يلي:

ظهرت �أول �صفحة عنو�ن للكتاب �مل�صري يف �أول مطبوع طبع مب�صر و�ختفت بعد  1- 

ذلك حتى منت�صف �لثالثينيات.

كانت  فاأحيانا  �مل�صرية،  �ملهاديات  يف  �لعنو�ن  ل�صفحة  ثابت  مكان  هناك  يكن  مل  2- 

ترد يف بد�ية �لكتاب، و�أحيانا كانت ت�صبقها قائمة �ملحتويات وقائمة �لت�صويبات �أو 

�إحد�هما.

و�لد�ئري،  و�مل�صتوي،  �ملخروطي،  �ل�صكل  بني  ما  �لعنو�ن  �صفحة  �أ�صكال  تنوعت   3- 

و�لن�صف د�ئري، و�لبي�صاوي، و�ملعني، و�مل�صتطيل.

حروف(. يتاأثر �ل�صكل �ملادي ل�صفحة �لعنو�ن بنوع �لطبع )حجر –  -4

ظهر �لتنوع يف �لأبناط و�خلطوط �مل�صتخدمة على �صفحة �لعنو�ن منذ خم�صينيات  5- 

�لقرن �لتا�صع ع�صر.

��صتخدمت �لقاعدة �لفار�صية يف طباعة �لعناوين على �صفحة �لعنو�ن. 6- 

عنو�ن  �صفحة  على  �مل�صري  �لكتاب  تاريخ  يف  �لأوىل  للمرة  �لطبع  حق  بيان  ظهر  7- 

�ل�صتينيات.

منذ  و��صتقر  �لأربعينيات  منذ  �لعنو�ن  �صفحة  على  �لبديل  �لعنو�ن  بيان  ظهر  8- 

�ل�صبعينيات.
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مل ي�صتقر ��صم �لإ�صارة »هذ�« »هذه« يف مقدمة عناوين �لكتب فاأحيانا كان يو�صع  9- 

و�أحيانا ل يو�صع.

لت �صفحة �لعنو�ن يف �لقرن �لتا�صع ع�صر ببيانات ز�ئدة عليها ولي�صت من �صلبها  حمِّ 10- 

مثل تر�جم حلياة �ملوؤلفني، عبار�ت �ملدح، و�لثناء، و�لدعاء للموؤلفني، �أبيات �صعرية، 

بيان �صعر �لكتاب.

تقل�صت بيانات �صفحة �لعنو�ن يف �أحيان كثرية بحيث مل تكن �ل�صفحة ت�صتمل �إل  11- 

على عنو�ن �لكتاب فقط �أو عنو�نه وموؤلفه مًعا.

. �لتزمت كل مطبعة ب�صكل حمدد يف �لإخر�ج �لطباعي ل�صفحات عناوين مطبوعاتها -12

�صو�ء يف  �لقدمية  �لعربية  باملخطوطات  �مل�صرية  �ملهاديات  �لعنو�ن يف  �صفحة  تاأثرت  13- 

�صكلها �ملادي �أو يف بياناتها.

بعد �لنتهاء من �صفحة �لعنو�ن، جند ما يطلق عليها �لغالف �لد�خلي للكتاب، وهو 

�لطبعة،  رقم  �لعنو�ن،  مثل:  �لأ�صياء  بع�ش  مت�صمنة  منف�صلة  د�خلية  �صفحة  عن  عبارة 

�أو �ملحرر، و��صم �لنا�صر، وعنو�نه. ورمبا يدمج �ملوؤلف �ملتمر�ش هذه �لبيانات مًعا. �ملوؤلف 

ومع �أن �إ�صعار حقوق �لطبع رمبا يو�صع على �صفحة �لغالف، فاإن �ل�صفحة �لي�صری �لتالية 

مبا�صرة ل�صفحة �لغالف تكون عادة هي �صفحة حقوق �لطبع. و�إ�صعار حقوق �لطبع يجب 

�أو »كلمة حقوق �لطبع«، و�صنة �لطبع، و��صم �صاحب  �أن يحتوي على رمز حقوق �لطبع 

حقوق �لطبع. كذلك تت�صمن هذه �ل�صفحة عادة رقم �لإيد�ع �لدويل، ورقم �لإيد�ع بد�ر 

�لأخری  �ملو�صوعات  بع�ش  �لطبع  �صفحة حقوق  يلي  ثم  �لطبع.  تاريخ  و�أحيانًا  �لكتب، 

مثل: قائمة �ملحتويات، و�ملقدمة، و�لتمهيد، و�ل�صكر، و�لإهد�ء.

قائمة املحتويات 

تاأتي �صفحة �ملحتويات يف نهاية �ملو�صوعات �لأوىل وقبل بد�ية �لن�ش �لرئي�صي للكتاب، 

وقد ي�صعها �ملمار�ش �ملبتدئ بعد �صفحة حقوق �لطبع مبا�صرة. وحتتوي �ملحتويات على 

03 Fasl 2 cs3 P109.indd   99 10/30/08   5:22:01 PM



198

الف�صل الرابع

�أ�صماء �لأبو�ب و�أحيانًا �أجز�ء �أو ف�صول من �لأبو�ب، مع �أرقام �ل�صفحات م�صرًي� �إىل بد�ية 

هذه �لتق�صيمات. 

غري  �صخ�ش  بو��صطة  تكتب  وقد  �لكتاب،  حمتويات  عن  مقال  على  �ملقدمة  حتتوي 

�ملوؤلف، وهذ� �لكاتب قد �ألقى نظرة �أوىل على خمطوطة �ملوؤلف. وي�صرح توقعاته للكتاب 

ثم ي�صع ��صمه يف نهاية �ملقال، ورمبا ي�صاف ��صمه �إىل �صفحة �لغالف ككاتب للمقدمة. 

من  �أكرث  تكون  نادرة  ويف حالت  �صفحات،  �أربع  �إىل  و�حدة  �صفحة  �ملقدمة يف  تكتب 

ذلك؛ �إذ� جاءت �آخر �صفحة يف �ملقدمة زوجية فيجب �أن يرتك ما بعدها �أبي�ش حتى يبد�أ 

�لف�صل �جلديد على �ل�صفحة �لي�صری )وهذ� عك�ش �لكتب �لأجنبية(.

فقد  �ملطبوع،  �مل�صري  �لكتاب  �ملحتويات يف فرتة مبكرة جًد� يف حياة  قائمة  ظهرت 

وجدت يف �أول كتاب طبع يف م�صر وهو �لقامو�ش �لإيطايل و�لعربي؛ و�إن كانت �لدكتورة 

عايدة ن�صري قد ذكرت �أن قائمة �ملحتويات ظهرت للمرة �لأوىل يف كتاب »�صناعة �صباغة 

�حلرير« وهو ثاين كتاب طبع مب�صر �إل �أنه ت�صح لنا �أن قائمة �ملحتويات ظهرت للمرة �لأوىل 

263 من �صفحات �لقامو�ش،  يف �لقامو�ش �لإيطايل �لعربي وبالتحديد يف �ل�صفحة رقم 

هذ�  عليها  �مل�صتمل  �لف�صول  يف  »فهر�صة  بعنو�ن  وكانت  �صفحات،  �أربع  و��صتغرقت 

�لثاين  و�لعمود  �لعربية  باللغة  �لأول  �لعمود  عمودين  �إىل  �ل�صفحة  وق�صمت  �لقامو�ش، 

ترجمته باللغة �لإيطالية. 

كما وجدت قائمة �ملحتويات �أي�ًصا يف ثاين كتاب طبع مب�صر وهو »كتاب �صناعة �صباغة 

�لقامو�ش ومرتجم  �أن موؤلف  �لطبية«. ومن �ملالحظ  �حلرير« ويف كتاب »قو�عد �لأ�صول 

�أنه كان  كتاب »�صناعة �صباغة �حلرير« هو »�لق�ش ر�فائيل ز�خور«، وقد ذكرنا فيما �صبق 

� بال�صكل �ملادي للمطبوعات �لأوروبية؛ لذلك ظهرت �ملطبوعات �لتي قام باإعد�دها 
ً
متاأثر

على منط �ملطبوعات �لأوروبية؛ ذلك �أن وجود قائمة حمتويات م�صتقلة عن �ملنت ومرقمة 

وحتيل �إىل جزئيات �لكتاب باأرقام �صفحات معينة تعترب �صمة من �صمات �ملطبوع �لأوروبي، 

ووجودها يف �ملهاديات �مل�صرية يدل على تاأثرها باملطبوعات �لأوروبية.
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وعلى �لرغم من وجود قائمة �ملحتويات �مل�صتقلة عن �ملنت يف �أوىل �ملهاديات �مل�صرية �إل 

�أن ذلك ل يعني �أنها كانت موجودة يف جميع �ملهاديات �ملطبوعة وبنف�ش �ل�صكل فلعل 

�أنها كانت كتًبا مرتجمة  �ملطبوعة يف م�صر هي  �لأوىل  �لثالثة  �لكتب  �صبب وجودها يف 

ظهرت يف �صكلها �ملادي متاأثرة بالأ�صول �لأجنبية �لتي ترجمت عنها.

فقد ظهرت يف بد�ية �لطباعة قو�ئم حمتويات على غر�ر قائمة �ملحتويات �لتي كانت 

توجد يف �أو�خر �ملخطوطات �لعربية و�لتي كانت ترد بدورها يف نهاية مقدمات �لكتب ليبد�أ 

�لقائمة،  هذه  ذكره يف  �لذي  بالرتتيب  مبتدئًا  كتابه  مو�صوع  �إىل  �لدخول  بعدها  �ملوؤلف 

و�أبو�ب  �إىل مقدمة  �أن بع�ش موؤلفي هذه �لفرتة كان يق�صم كتابه  �إىل  وجتدر �لإ�صارة هنا 

وف�صول وخامتة )كالتق�صيم �حلديث للكتب( على �عتبار �أن كل ما يذكره قبل ذلك يكون 

تقدميًا �أو متهيًد� للكتاب.

ا: ق�صم الن�س اأو املنت الرئي�صي  ثانيًّ

يعد �لن�ش �لرئي�صى �لق�صم �لأو�صط من �لكتاب – وهو يحتوي على كل �ملادة �ملكتوبة 

و�ل�صور – و�لذي يق�صم �إىل �أبو�ب وف�صول. وهو يعترب �لق�صم �ملهم يف �لكتاب �أو �لأكرث 

�ل�صفحة،  ومقا�ش  �ملطبوعة،  �مل�صاحة  ت�صميم  �لقارئ:  �إىل  ت�صل  �لتي  و�لعنا�صر  قيمة، 

يجب  �لأول  للباب  �لأوىل  �ل�صفحة  �مل�صتخدم.  و�لورق  �خلطـوط،  وطـر�ز  و�لهـو�مـ�ش، 

�أن تكون على �لي�صار )ويف �لكتب �لأجنبية عك�ش ذلك(. وتاأتي كل �لأبو�ب �لأخری 

�أو على �ليمني فقط وهذ� يعتمد على ت�صميم  �أو �ل�صمال،  لتكون بد�يتها على �ليمني، 

�لكتاب. 

ثالًثا: الق�صم االأخري من الكتاب

�أما نهاية �لكتاب وهي �لق�صم �لأخري للكتاب، وتبد�أ مبا�صرة بعد �لن�ش �لرئي�صي، 

و�ملعلومات  �ملر�جع  ق�صم  �أ�صا�ًصا  وهو  �لأخري،  �ملو�صوع  �أحيانًا  �لق�صم  هذ�  وي�صمى 

�لإ�صافية  للمعلومات  جتميع  عن  عبارة  وهو  بامللحق،  �لكتاب  نهاية  تتبع  �لإ�صافية. 

03 Fasl 2 cs3 P109.indd   101 10/30/08   5:22:03 PM



200

الف�صل الرابع

�ل�صفحات،  هذه  يف  ويدخل  �لكتاب.  نهاية  هو  ومكانها  �لكتاب،  مبو�صوع  و�ملرتبطة 

�ملالحظات، و�ملر�جع، و�لر�صائل، و�لأبحاث. ثم جند �صعار �لنا�صر عبارة عن �صفحة بها 

هذه  على  يو�صع  �لتجاري  رمزه  �أو  �لنا�صر،  و�صعار  �لكتاب،  ن�صر  تعطى عن  معلومات 

جند  ثم  �لإنتاج.  وتفا�صيل  و�خلطوط،  لل�صفحات،  تو�صيًفا  تت�صمن  و�أي�ًصا  �ل�صفحة، 

دليل �مل�صطلحات، وهو عبارة عن قامو�ش ل�صرد �مل�صطلحات �خلا�صة �ملرتبطة مبو�صوع 

كمرجع  �لقامو�ش  هذ�  ي�صتخدم  ولكن  �لكتاب  ن�ش  يف  عرفت  تكون  وقد  �لكتاب. 

للمو�صوعات  ا  �أبجديًّ م�صل�صاًل  يكون  و�لذي  �لك�صاف،  بعد  ياأتي  للتعريفات.  �صريع 

ورقم �ل�صفحات �لتي يوجد فيها، ونوع �خلط وحجمه لهذه �ل�صفحة يكون �أ�صغر حجًما 

قائمة  عن  عبارة  فهي  �ملر�جع،  قائمة  �أما  للكتاب.  �لرئي�صي  �لن�ش  كلمات  من حجم 

من �لكتب �ملرتبطة مبو�صوع �لكتاب، وتت�صمن ��صم �ملوؤلف، و��صم �لنا�صر، و�لعنو�ن، 

وتاريخ �لن�صر. ويف �ملا�صي، كانت تطبع �إعالنات جتارية للعمالء يف نهاية �لكتاب. �أما 

�ليوم، فقد �أ�صبح هذ� �لأمر نادًر�. ونورد هنا حتلياًل لبع�ش �أهم قو�ئم �لق�صم �لأخري من 

�لكتاب: 

قائمة الت�صويبات يف املهاديات امل�صرية 

� يف �أو�ئل �ملطبوعات �مل�صرية.
ً
ظهرت قائمة �لت�صويبات مبكر 1- 

مل ت�صتقر قائمة �لت�صويبات يف مكان حمدد د�خل �لكتاب �ملطبوع بل وجدت يف  2- 

�أكرث من مكان، ومنذ �ل�صبعينات بد�أت �إىل حد ما ت�صتقر يف نهاية �لكتاب.

تعددت ت�صميات قائمة �لت�صويبات يف �ملهاديات �مل�صرية وتنوعت �أي�صا �صيغ هذه  3- 

�لت�صميات تنوًعا كبرًي�.

برقم  تبد�أ  �أن  �إما  ما بني طريقتني،  �لت�صويبات  قائمة  بيانات  تنظيم  �ختلفت طريقة  4- 

�ل�صفحة و�ل�صطر و�أمامها �لكلمة �خلطاأ و�صو�بها، و�إما �أن تبد�أ بالكلمات وت�صحيحها، 

و�أمامها �أرقام �ل�صفحات و�أرقام �ل�صطور �لتي وردت فيها.
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�ختلف م�صتوی �ملعاجلة يف قائمة �لت�صويبات ما بني �لتف�صيل و�لإيجاز. 5- 

تعددت طرق �لرتقيم �مل�صتخدمة لقائمة �لت�صويبات يف �ملهاديات �مل�صرية. 6- 

قائمة امل�صطلحات يف املهاديات امل�صرية 

نتيجة مل�صروع »حممد  للطباعة  �لأوىل  �لثالثة  �لعقود  �مل�صطلحات يف  قائمة  ظهرت  1- 

علي« �لثقايف و�حل�صاري و�لذي ت�صمن نقل �لعلوم �لغربية �إىل �لثقافة �لعربية عن 

نقل �لألفاظ  �أثناء  �مل�صطلحات �صرورية للمرتجمني  قائمة  طريق �لرتجمة، وكانت 

�أو �لرتكية، لذلك مل تظهر قائمة  و�مل�صطلحات �لعلمية �لأوروبية �إىل �للغة �لعربية 

�مل�صطلحات �إل يف �لكتب �ملرتجمة.

ذكر  فقد  �لأوروبية،  باملطبوعات  �لتاأثر  مظاهر  من   �
ً
مظهر �مل�صطلحات  قائمة  تعترب  2- 

»جورجي زيد�ن« �أن �لفكر �لعربي قد تاأثر مبا ترجم من كتب �لآد�ب و�لعلوم، ومن 

�ل�صمات �لتي تدل على هذ� �لتاأثر تذييل �لكتب بفهار�ش �أبجدية. ورمبا كان يق�صد 

بهذه �لفهار�ش قائمة �ملحتويات و�لك�صافات وقائمة �مل�صطلحات.

�رتبط وجود قائمة �مل�صطلحات يف �ملهاديات �مل�صرية بانتعا�ش حركة �لرتجمة وتطورها  3- 

على يد »رفاعة ر�فع �لطهطاوي« وتالميذه، فهو يعترب ر�ئد هذ� �لجتاه.

مل ت�صتقر قائمة �مل�صطلحات يف مكان حمدد د�خل �لكتاب �ملطبوع فاأحيانًا كانت  4- 

تاأتي يف بد�ية �لكتاب و�أحيانًا يف نهايته.

مل تكن هناك ت�صمية حمددة لقائمة �مل�صطلحات يف �لفرتة �لتي ظهرت فيها، فاأحيانًا  5- 

كانت ت�صمى »�صابقة« حني ترد يف بد�ية �لكتاب و�أحيانا »خامتة« حني ترد يف نهاية 

�أو �صرح �لألفاظ دون حتديد لت�صمية  بيان  �أو  �لكتاب، و�أحيانًا تبد�أ بكلمة جدول، 

معينة.

على  ا  هجائيًّ ترتيًبا  ترتب  كانت  ما  د�ئًما  �لكتاب  يف  �مل�صطلحات  قائمة  ترد  حني  6- 

حروف �ملعجم لي�صهل �لبحث فيها.
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�أحيانًا كانت تتبع قائمة �مل�صطلحات �لرتقيم �ملت�صل مع �ملنت، و�أحيانًا كانت تاأتي يف  7- 

ترقيم منف�صل م�صتقلة بذ�تها.

كان  فاأحيانًا  �ملعاجلة  يف  بالتف�صيل  �مل�صرية  �ملهاديات  يف  �مل�صطلحات  قائمة  متيزت  8- 

ي�صل عدد �صفحاتها �إىل �أكرث من مائة �صفحة.

الك�صافات يف املهاديات

ظهرت منذ ثالثينيات �لقرن �لتا�صع ع�صر ك�صافات ذ�ت �صكل خا�ش، وك�صافات  1- 

خا�صة بالأبيات �ل�صعرية �إىل جانب �لك�صافات �لتحليلية �ملتطورة للن�صو�ش.

�رتبط ظهور �لك�صافات يف �ملهاديات �مل�صرية بالنه�صة �لعلمية و�لثقافية �لتي �أقامها  2- 

�لقرن  �أربعينيات  نهاية  �لك�صافات حتى  ��صتمرت هذه  با�صا«، لذلك  »حممد علي 

�لتا�صع ع�صر، ثم �ختفت بعد ذلك حتى �نتهاء فرتة �أو�ئل �ملطبوعات �مل�صرية.

متيزت �لك�صافات �لتي ظهرت يف �ملهاديات �مل�صرية بالتف�صيل، و�لدقة، و�ملنطقية يف  3- 

�لرتتيب.

��صتخدمت �لإحالت يف ك�صافات �ملهاديات �مل�صرية. 4- 

�أحيانًا كانت تتم �لإحالة يف �لك�صافات برقم �ل�صطر �إىل جانب رقم �ل�صفحة لت�صهيل  5- 

�لبحث فيها.

قائمة  وقبل  �ملحتويات  قائمة  بعد  �لكتاب  بد�ية  �لك�صافات يف  تقع  كانت  ما  غالًبا  6- 

�لكتاب  يف  �لعلمية  للمادة  و�حًد�  ا  حتليليًّ خًطا  متثل  �أنها  �عتبار  على  �لت�صويبات 

�ملطبوع.

�نح�صرت ت�صميات �لك�صاف يف �ملهاديات �مل�صرية يف كلمة )معجم، �أو فهر�صة، �أو  7- 

فهر�صت( ومل ت�صتخدم كلمة ك�صاف على �لإطالق.

ا على حروف �ملعجم. رتبت �مل�صطلحات د�خل �لك�صاف ترتيًبا هجائيًّ 8- 
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قائمة االإي�صاحات يف املهاديات 

مل تظهر قائمة �لإي�صاحات باملعنى �ل�صائع و�ملتعارف عليه يف �ملهاديات �مل�صرية، بل  1- 

تاأتي م�صتقلة يف �صكل ملحق يف نهاية  �أو  �أحيانًا كانت تدمج مع قائمة �ملحتويات، 

�لكتاب ي�صم �لأ�صكال، و�لر�صوم، و�ل�صور يف ترقيم م�صل�صل.

تاأت يف قائمة �لأ�صكال  مل تف�صل �جلد�ول عن منت �لكتاب على �لإطالق، ومل  2- 

مثل باقي �لأ�صكال �لإي�صاحية، بل كانت تاأتي متخللة متون �لكتب وي�صار �إليها يف 

قائمة �ملحتويات �أحيانا.

كانت قائمة �لأ�صكال، و�لر�صوم، و�ل�صور �لتي يف نهاية �لكتاب تطبع م�صتقلة عن منت  3- 

�لكتاب، كما كانت تطبع على ورق خمتلف عن ورق �لكتاب يف �حلجم و�لنوع.

لأنه  حجرية؛  طباعة  تطبع  �لهند�صية  و�لأ�صكال  و�ل�صور،  �لر�صوم،  كانت  ما  د�ئًما  4- 

�لأ�صكال  بطباعة  تخت�ش  حروف  طباعة  ماكينات  �لوقت  ذلك  هناك يف  يكن  مل 

�لإي�صاحية.

كانت غالبية �ملهاديات �مل�صتملة على �أ�صكال �إي�صاحية كتًبا علمية مرتجمة. 5- 

قائمة االخت�صارات

مل يكن لها ن�صيب كبري من بني �ملالمح �ملادية لأو�ئل �ملطبوعات �مل�صرية؛ �إذ �إنها  1- 

مل تتو�فر �إل يف قلة من �لكتب ذ�ت �لطبيعة �خلا�صة، ومع ذلك ل ميكننا �لتغا�صي 

عنها و�إغفال ذكرها، لأنها طاملا وجدت ينبغي �لتعر�ش لظروف ورودها.

�أو متهيده،  ن�صاأتها تدمج مع مقدمة �لكتاب  كانت قـائمة �لخت�صـار�ت يف بد�يــة  2- 

ومل حتتل �صفحة م�صتقلة �إل مع بد�ية �ل�صبعينيات.

تركزت قائمة �لخت�صار�ت ب�صفة خا�صة يف �لكتب �لعلمية �ملرتجمة، و�لتي ��صتملت  3- 

بطبيعتها على رموز ريا�صية، �أو كيميائية، �أو طبية مما جعل لقائمة �لخت�صار�ت �أهمية 

كبرية يف مثل هذه �لكتب.
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)�لرمز(  �ملخت�صر  ذكر  على  �لخت�صار�ت  قائمة  تذكر يف  �لتي  �لبيانات  �نح�صرت  4- 

وتعريفه و�أحيانًا طريقة نطقه.

ال�صمات اخلا�صة باملقدمة والتمهيد يف اأوائل املطبوعات امل�صرية 

��صتقر م�صطلح مفهوم �ملقدمة و�لتمهيد �إىل حد ما يف �ملهاديات �مل�صرية و�إن �ختلفت  1- 

�مل�صطلحات �لتي �أطلقت على كل منهما.

��صتقر م�صطلح �ملقدمة �إىل حد ما �أكرث من م�صطلح �لتمهيد يف �أو�ئل �ملطبوعات. 2- 

�إىل  ي�صار  كان  ما  وغالًبا  �ملحتويات،  قائمة  يف  �أحيانًا  �لكتاب  متهيد  �إىل  ي�صار  كان  3- 

مقدمته.

لت�صمية  و�ل�صابقة  و�لديباجة،  �لتمهيد،  من  �أكرث  �لكتاب«  »خطبة  م�صطلح  �نت�صر  4- 

»متهيد �لكتاب«.

�أو  �أو �ملرتجم،  �ملوؤلف،  �لتمهيد فقد يكون  �لذين يقومون بكتابة  تعدد �لأ�صخا�ش  5- 

�مل�صحح، �أو �ملحرر ........ �لخ، �أما �ملقدمة فكان يقوم بكتابتها �ملوؤلف فقط.

منذ  �ملوؤلفة  �لكتب  يف  وظهر  �ملرتجمة،  �لكتب  يف  م�صتقاًل  �لتمهيد  ظهر  6- 

�ل�صبعينيات.

�ختفى �لتمهيد من �لكتب �ملوؤلفة يف �لعقود �لأوىل للطباعة، و�لتي كانت بدورها  7- 

ظروف  عن  معلومات  وتت�صمن  �لكتب  بن�صو�ش  ملتحمة  مقدمات  على  ت�صتمل 

تاأليف �لكتاب وبياناته.

�لفتتاحية  وهي:  عنها  حتيد  تكن  مل  �لكتاب  متهيد  يف  �أ�صا�صية  عنا�صر  وجدت  8- 

و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  على  و�ل�صالة  و�لدعاء،  �حلمدلة،  على  �مل�صتملة 

و�لأ�صباب �لتي دعت �ملوؤلف لتاأليف �لكتاب وظروف �إخر�جه، �إىل جانب عنو�نه 

وتق�صيماتهم �ملو�صوعية.
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قد ي�صتمل �لتمهيد على معلومات �أخری عن �لكتاب مثل: �أمر ترجمته، وتاأليفه،  9- 

و�صكر  �إليها  يوجه  �لتي  و�لفئة  �إخر�جه  يف  بجهد  قامو�  �لذين  �لأ�صخا�ش  وطبعه، 

�ملوؤلف و�متنانه لأ�صخا�ش �أو جهات معينة، �لإهد�ء، عدد �لن�صخ، قائمة �خت�صار�ت 

........... �لخ.

بد�أ �لتمهيد منذ �ل�صبعينيات مييل �إىل �لإيجاز و�لرتكيز يف �ملعلومات. 10- 

�لأخری  �ملادية  باملالمح  قورن  ما  �إذ�  ببطء  ومقدمته  �لكتاب  متهيد  يف  �لتطور  �صار  11- 

لأو�ئل �ملطبوعات.

يعترب وجود �لتمهيد يف �لكتاب �ملطبوع من �صمات �لتاأثر باملالمح �ملادية للمطبوعات  12- 

�لأوروبية.

اأهم ال�صمات اخلا�صة بعبارات ال�صكر والتقدير يف املهاديات امل�صرية 

للولة،  و�لتقدير  �ل�صكر  عبار�ت  يف  �ل�صديد  بالإ�صر�ف  �ملطبوعات  �أو�ئل  متيزت  1- 

و�خلديوية، و�ل�صالطني.

مل تتخذ كلمات �ل�صكر �صفحة م�صتقلة بل كانت تدرج يف متهيد �لكتاب �أو يف نهايته. 2- 

�لعقود  يف  للولة  و�لدعاء  و�ملدح  �ملبالغة  �إىل  متيل  و�لتقدير  �ل�صكر  عبار�ت  كانت  3- 

و�صوًحا،  �أكرث  لتكون  تتحدد م�صطلحاتها  بد�أت  �ل�صتينيات  ومنذ  للطباعة،  �لأوىل 

و��صتخدمت م�صطلحات »�صكر«، »ثناء«، »تقدير« للتعبري عن �ل�صكر و�لمتنان.

ن�صر  �إ�صهامات يف  لهم  بارزين  �أ�صخا�ش  �إىل  توجه  و�لتقدير  �ل�صكر  عبار�ت  بد�أت  4- 

ترد  لهم  �ل�صكر  عبار�ت  وكانت  تقريًبا،  �لثالثينيات  نهاية  منذ  و�لعلوم  �ملعارف 

يق�صرون  �ملوؤلفون  بد�أ  �ل�صتينيات  للو�يل، ومنذ  �ملوجهة  �ل�صكر  �إىل جانب عبار�ت 

عبار�ت �ل�صكر على هوؤلء �لأ�صخا�ش �أحيانًا كثرية متهيد� للتخل�ش من �صيغ �ملبالغة 

يف �لتقدير و�لثناء للولة و�خلديوية. )�صكل 74(
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اأهم ال�صمات اخلا�صة باملالحق يف اأوائل املطبوعات امل�صرية 

تتخذ  ومل  �صيق  نطاق  يف  ��صتخدمت  ولكنها  �ملالحق،  �مل�صرية  �ملهاديات  عرفت  1- 

�صكل �لظاهرة.

�نت�صرت �ملالحق ب�صفة خا�صة يف �لثالثينيات و�لأربعينيات. 2- 

تعددت �لأ�صكال �لتي وردت عليها �ملالحق يف �أو�ئل �ملطبوعات. 3- 

تعترب �ملالحق من �صمات �لتاأثر باملطبوع �لأوروبي. 4- 

قلة �ملالحق يف �أو�ئل �ملطبوعات منذ �خلم�صينيات. 5- 

تاريخ الطبع

�لأول  �لعقد  مهاديات  جميع  يف  �لطبع  تاريخ  عن  للتعبري  �لكلمات  ��صتخدمت  1- 

فيما عد� مهادية و�حدة مت �لتعبري فيها عن �ليوم و�ل�صهر بالكلمات، �أما �ل�صنة فقد 

��صتخدمت �لأرقام للتعبري عنها كما يلي: »يف �صلخ رجب �لفرد �صنة 1245هـ«.

من �أهم �لظو�هر �لتي متيزت بها مهاديات �لثالثينيات يف بيان تاريخ �لطبع هو تكر�ر  2- 

هذ� �لتاريخ بطريقة ح�صاب �جلمل يف �صكل �أبيات �صعرية، و�أحيانًا ينظم هذه �لأبيات 

�صاعر حمرتف و�أحيانا ينظمها �ملقرظ، �أو �مل�صحح، �أو �ملحرر. وغالًبا ما كانت ت�صتمل 

هذه �لأبيات �ل�صعرية على بيانات �أخری غري تاريخ �لطبع مثل ت�صريح �ملو�فقة على 

�لطبع وعدد �لن�صخ �إىل جانب �ملدح للكاتب، و�ملوؤلف، و�لو�يل �لذي ُطبع �لكتاب 

من  �أ�صا�ًصا  و�صعت  �ل�صعرية  �لأبيات  هذه  ولأن  �لكتاب،  عنو�ن  و�أحيانًا  عهده  يف 

�لبيت  ��صتمال  �صرورة  ف�صاًل عن  بع�صها  �أو  �لبيانات  هذه  على  ت�صتمل  �أن  �أجل 

�لأخري على تاريخ �لطبع بح�صاب �جلمل، ولأنها مل يكن �ملق�صود منها �ل�صعر لذ�ته، 

لذلك مل ي�صلم بع�صها من �لأخطاء �للغوية وركاكة �ل�صياغة. )�صكل 75(
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)�صكل 74( �إحدی عبار�ت �ل�صكر و�لتقدير يف �ملهاديات �مل�صرية.
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جتليد الكتب

�أخذت لفائف �لربدي �صكل �لقطع �مل�صتطيلة �لطويلة، و�لتي تلف للحفظ، وقد ظهرت 

ن�صخ �لقر�آن ب�صكل لفافات، بني �حلني و�لآخر، يف �أزمان متاأخرة جًد�، لكن هذ� �ل�صكل 

من �لكتاب هو نادر يف �صكل �لكتاب �لعربي �ملبكر، و�إن وجد فهو من قبيل تقليد �لع�صور 

�لتاأليف  �صائًعا يف  كان  �لذي  �لكر��ش،  فهو  �لعربي  للكتاب  �لعام  �ل�صكل  �أما  �ل�صابقة. 

�أدخل  وعندما  �لأوىل،  مر�حله  يف  �لإ�صالمي  �لتاأليف  كان  عندما  �ليوناين-�لروماين، 

)187(

�لورق �أ�صبح �لكر��ش �ل�صكل �لطبيعي �لوحيد.

وجمعها  »�صحيفة«،  من  م�صتقة  كلمة  وهي  »�مل�صحف«،  �لكتاب  على  �لعرب  �أطلق 

»�صحف«. وت�صتعمل هذه �لكلمة ب�صورة خا�صة لن�صخ �لقر�آن. تطلب هذ� �ل�صكل حا�صًنا 

جلمع �ل�صحف �أو �ل�صفائح �إىل بع�صها، وقد �فرت�ش يف �لأيام �لأوىل حفظ �أجز�ء �لقر�آن 

مع بع�صها �لبع�ش بني دفتني خ�صبيتني. ثم تطور من هذ� �ل�صكل ب�صرعة غالف حقيقي 

بو��صطة حمور  �خل�صب  دفتني من  بني  وتوحيدها  بع�صها  �إىل  �ل�صحائف  يجمع  للكتاب، 

)188(

مركزي ي�صلهما ببع�صهما.

 غالف الكتاب

�لدولة  �إىل حكم  تاريخه  �إ�صالمي من خ�صب �لأرز، ويعود  �أقدم غالف كتاب  �صنع 

�لطولونية )�لقرن �لتا�صع �مليالدي( يف م�صر، وهو �لآن يف متحف برلني للفن �لإ�صالمي. 

متعدد  و�خل�صب  و�لعظم،  �لعاج،  من  �مل�صنوع  بالف�صيف�صاء  مر�صع  �مل�صتعمل  و�خل�صب 

�لألو�ن. وعلى طول �لغالف، هناك خطوط تزيني متعرجة، بينما غطي و�صطه ب�صف من 

�ملقنطر�ت؛ و�لقناطر مملوءة بف�صيف�صاء م�صنوع وفق مناذج حمددة ومنف�صلة )عن بع�صها( 

�لقر�آن  تزيني  ويف  �لطولونية  �لعمارة  يف  يتكرر  �لر�صم  هذ�  �لعاج.  من  عمودية  باأ�صكال 

�ملعا�صر. وحمور �لغالف مر�صع بف�صيف�صاء من �لعظم باأمناط هند�صية. يتميز هذ� �لغالف 

�لإ�صالمي،  للتاريخ  �ملبكرة  �لقرون  من  �أخری  كتب  �أغلفة  ت�صلنا  مل  لأنه  ومتيزه  بتفرده 

من  م�صنوعة  �أغلفة  ت�صتعمل  كانت  ما  فقط  نادًر�  لأنه  منها،  �مل�صنوع  باملادة  يتميز  كما 
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)�صكل 75( طريقة كتابة تاريخ �لطبع.
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 على �أن �ل�صورة �لأوىل للتجليد عند �لعرب و�مل�صلمني هو 
)189(

�خل�صب على وجه �حل�صر.

و�صع �صفحات �لكتاب بني لوحني من �خل�صب مثقوبني يف مكانني متباعدين من ناحية 

�لقاعدة، ومير بكل ثقب منهما خيط رفيع من ليف �لنخيل، يبد�أ باأحد �للوحني ثم تخرز به 

�صحف �ملخطوط، حتى ينفذ �إىل �للوح �لآخر من �لناحية �ملقابلة فيعقد، وقد �أخذ �لعرب 

هذه �لطريقة �لب�صيطة يف �لتجليد عن �لأحبا�ش و��صتمر �لتجليد يف �لع�صر �لأموي على 

ما كان عليه يف ع�صر �خللفاء �لر��صدين، ولي�ش لدينا معلومات و��صحة عن طبيعة �لتجليد 

)190(

يف هذ� �لع�صر.

تاأثر فن جتليد �لكتاب �لإ�صالمي يف م�صر بفن جتليد �لكتاب �لقبطي خا�صة يف زخرفة 

�لغالف �خلارجي �لذي متيز بزخارف نباتية )�لأر�بي�صك(، وهند�صية، ويف بع�ش �لأحيان 

زخارف خطية، ثم حو�يل يف �صنة 1500م، ظهر نوع �آخر من �أغلفة �لكتب ت�صغل ر�صيعة �أو 

ميد�لية كبرية مركزي �لغالف بدل من كونه مملوًء� برمته، وميكن �أن تكون �لر�صيعة ب�صكل 

�أو  لوزي ينتهي بنقطة يف �لأعلى و�لأ�صفل ومملوء بزخارف ورقية دقيقة ذ�ت لون ذهبي 

�أزرق. �أما باقي �ل�صطح فدون زخرفة، با�صتثناء �حلا�صية و�لأق�صام �ملثلثة �ل�صكل يف �لزو�يا. 

كما ميكن �أن تكون �مليد�لية ذ�ت �صكل بي�صاوي، حماطة باأقو��ش �صغرية تتحول �إىل نقاط 

يف �لأعلى و�لأ�صفل، بينما حتتوي �لزو�يا ن�صًخا جزئية مكررة لنف�ش �لنموذج. وقد تكون 

�مليد�لية �أي�ًصا د�ئرية متاًما، �صمن خطوط مدورة ت�صتمر يف �لأعلى و�لأ�صفل متحولة �إىل 

)191(

زخارف عربية متتد �إىل �حلا�صية حيث تلتقي مع زخارف �لزو�يا �لعربية.

�أما �لأجز�ء �لد�خلية من �أغلفة �لكتاب، فنجدها مغطاة �أحيانًا باجللد، وزخرفة �أو غري 

مزخرفة ب�صكل )�أر�بي�صك( ب�صورة عامة، �أو بديباج �أزرق. وقد عرث يف م�صر على �أغلفة 

كانت �أجز�وؤها �لد�خلية، كما هو �حلال يف �لكتب �لقبطية، مغطاة بالرقاق بزخارف ملونة 

)192(

مر�صومة عليها.

و�خلام�ش  �لر�بع  �لقرنني  يف  كبرًي�  تطوًر�  تطور  قد  م�صر  يف  �لتجليد  فن  �أن  ويالحظ 

�ل�صميك،  �أور�ق �لربدي  با�صتخد�م  ��صتعمال �خل�صب  به عن  ��صتعي�ش  �لهجريني، وقد 
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وذلك بل�صق عدة �صفحات بع�صها ببع�ش، وتك�صى �أور�ق �لربدي بطبقة من �جللد، وقد 

��صتخدم �لورق كذلك يف �لتغليف، وذلك بل�صق عدة ورقات ببع�صها و�إك�صائها باجللد، �أما 

ا، و�أحيانًا على �صكل مربع، وظل �ل�صكل �لأفقي م�صتعماًل،  �صكل �لكتاب فقد كان عموديًّ

وبالإ�صافة �إىل ذلك زودت �لكتب بالل�صان �لذي يحفظ �لكتاب ويحميه، وظهر يف زخرفة 

�لكتب �ل�صرة �لتي تتو�صط منت �جللد، وحتيط بها �أر�صية خالية من �لزخرفة، وفى �لأركان 

�لأربعة للمنت �أجز�ء من �ل�صرة. 

بقيت بع�ش �أغلفة �لكتب �لقبطية من �لقرن �ل�صاد�ش و�لقرون �لالحقة، وقد زين �جللد 

بطرق خمتلفة، مثل �صقات زخرفية من �جللد عليه ر�صوم مو�صومة بال�صغط �أو �خلد�ش فيه، 

�أو با�صتعمال �لقو�لب و�لأدو�ت �لتزيينية �أحيانًا، �أو تطعيمه باجللد، �أو بال�صفر. 

فوق  للكتاب  �خللفي  �لغالف  ميتد على  باأنه  �لإ�صالمي  �لعامل  �لتجليد يف  متيز  ولقد 

�حلرف )�جلانب( لي�صكل حا�صية تغطي �لطرف �لأمامي من �لكتاب، ويطوی �إىل �لد�خل 

ا،  حمميًّ بكامله  �لكتاب  يكون  وهكذ�  ي�صتقر،  حيث  للمجلد،  �لأمامية  �ل�صفحة  حتت 

 ويعترب �لكتاب ذو �لغالف �ل�صميك 
)193(

با�صتثناء �حلافتني �لق�صريتني، �لعليا و�ل�صفلى.

)جلدة �لكتاب مغطاة بكرتون �صميك( �أكرث �أنو�ع �لكتب �ملجلدة جاذبية ومتانة، و�أحيانا 

ت�صمى جلدة �لكتاب �ل�صلبة. وهناك عدد من �ملطبوعات �ليوم يتميز بغالف رقيق. هذه 

�لكتب  تلك  وبع�ش  خمتلفة.  وت�صطيبات  و�أوز�ن،  و�ألو�ن،  �صماكات،  يف  تاأتي  �لأغلفة 

ت�صمى ذ�ت �لغالف �لورقي �أو ذ�ت �لغالف �لرقيق. )�صكل 76(

هناك طرق عديدة لتجليد الكتاب، منها:

التجليد امليكانيكي

ي�صتخدم �لتجليد �مليكانيكي �أد�ة ميكانيكية، مثل �حللقات، بدًل من خامة �لتجليد 

ا يكون عادة بثقب �أو تخرمي فتحات يعتمد  مثل �خليط �أو �لل�صق. جتلد �لأفرخ ميكانيكيًّ

فتكون  �لكتب  �أغلفة  �أما   
)194(

�مل�صتخدمة. �لتجليد  �أد�ة  على  ومكانها  و�صكلها،  مقا�صها، 
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منف�صلة، وتكون عبارة عن �أفرخ ثقيلة تو�صع يف �لأمام و�خللف، �أو رمبا تلف حول �لتجليد 

)195(

لإخفاء جزء منه �أو �إخفائه كله.

التدبي�س بال�صلك

�لتدبي�ش بال�صلك يف �لتجليد مثل �لدبابي�ش �ملو�صوعة بو��صطة دبا�صة �ملكتب �لعادية. 

ما عد� �لذر�ع – �أو �لدو��صة – �لتي تعمل بنظام �ملائدة، �لتي ت�صتخدم لتثبيت �لدبابي�ش. 

ومعظم دبا�صات �ل�صلك تعمل من بكرة �ل�صلك وبقوة.

�لتدبي�ش �جلانبي، حيث تو�صع �لدبابي�ش خالل جانب حافة �لتجليد )من �لغالف  ● 

�لأمامي �إىل �لغالف �خللفي( ويعترب جتليًد� متيًنا جًد�.

�خللفية  �لطية  خالل  �لدبابي�ش  ي�صع  �حل�صان(  على  )�خلرم  �لو�صط  من  �لتدبي�ش  ● 

د�خل �لأفرخ. وهذ� يجعل �لكتاب يفتح م�صتوًيا ولكنه ي�صتوعب عدًد� حمدوًد� من 

�ل�صفحات. ي�صتخدم �لتدبي�ش من �لو�صط بات�صاع للمجالت وجتليد �لكتيبات ولكنه 

غري منا�صب ملعظم �لكتب.

اخلياطة

�أو  �خلياطة مثل �لتدبي�ش بال�صلك، يتم خالل جانب حافة �لتجليد )خياطة جانبية( 

خالل �لطية �خللفية. و�خلياطة �جلانبية لها نف�ش عيوب �لتدبي�ش �جلانبي، فهي ل ت�صمح 

�خللفية  �لطية  خالل  �خلياطة  ��صتو�ئه.  بكامل  يو�صع  �أن  �أو  بالكامل  �لكتاب  يفتح  باأن 

للكتاب ذي �مللزمة �لو�حدة )�صمي بخياطة �صنجر بعد �أن �صاع با�صم �ملاكينة �مل�صتخدمة( 

حمدودة جًد� ملعظم �لكتب �ملنتجة.

التجليد بالل�صق

وي�صمى �أي�ًصا �لتجليد �لتام وي�صتخدم �لتجليد بالل�صق مو�د ل�صق خمتلفة مثل �لغر�ء 

�حليو�ين و�لبويل فينيل ��صتيت، �أو �لل�صق بالن�صهار �حلر�ري.
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)�صكل 76( �أحد �أغلفة �ملخطوطات �لقبطية.
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مطبعة بوالق والكتاب العربي املطبوع ... م�صرية تواأم

كانت الكتب املطبوعة يف مطبعة يف بوالق ذات طبيعة خا�صة، فهناك اأنواع تالئم روح 

حممد علي با�صا وفكرته يف حتديث م�صر وهى على ذلك ثالثة اأنواع: كتب حربية خا�صة 

باجلي�س، وكتب مدر�صية خا�صة بتعليم املدار�س، ثم كتب الثقافة االإ�صالمية ككتب الدين 

اأقرب الكتب اإىل طبيعة الواىل وطبيعة  اأما عن كتب الفن احلربى فهى  وكتب االآداب. 

اإن�صاء مطبعة بوالق، فقد �صبق القول اإنها اأن�صئت خ�صي�ًصا من اأجل اجلي�س، ولذا نرى 

اأن اأول ما طبع فيها من الكتب كانت كتًبا حربية حيث اإن هذا النوع من الكتب احتكر 

اإنتاج املطبعة اإىل �صنة 1826م.

اأما الكتب املدر�صية فقد مت البدء يف طبعها مبطبعة بوالق منذ االبتداء يف اإن�صاء املدار�س 

فمنها  اأنواع  املدر�صية على  الكتب  تقريًبا، ولكن  1824م  �صنة  اأى منذ  التالميذ  وجمع 

الكتب التى كانت تدر�س باالأزهر ومنها الكتب التى كانت تدر�س باملدار�س احلديثة التى 

اأن�صاأها الواىل فاأى نوع من هذين اأ�صدرته املطبعة؟

بالطبع كانت كتب العلوم احلديثة التى كانت تدر�س يف مدار�س الواىل احلديثة هى 

اأما كتب  التى طبعت ببوالق يف عهد حممد علي،  الوحيد من الكتب املدر�صية  النوع 

االأزهر فلم يكن يطبع منها �صىء يف عهده.

وهناك اأ�صباب ميكن اأن نرجع اإليها عدم طبع الكتب االأزهرية يف بوالق يف عهد حممد 

علي واالقت�صار على كتب العلوم احلديثة. فمن هذه االأ�صباب اأن حممد علي مع احرتامه 

اإحداثهما يف م�صر، بل  اللذين حاول  النه�صة والتجديد  لالأزهر مل يكن يعول عليه يف 

كانت نه�صة تقوم على االأ�ص�س احلربية واالإ�صالحات الزراعية وال�صناعية، وكانت علوم 

الدين واللغة اأبعد ما تكون �صالحيًة لهذا النوع من امل�صروعات على الرغم من اعتماد 

حممد علي فعلًيا وح�صرًيا على علماء وطلبة االأزهر يف اإدارة وت�صغيل مطبعة بوالق ويت�صح 

ذلك من خالل طبقتى امل�صححني والطابعني.
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ومن هذه االأ�صباب اأي�ًصا اأن ع�صر حممد علي مل يكن اإال انقالبًا حديًثا على الع�صور 

الو�صطى ـ على حد تعبري اأبو الفتوح ر�صوان ـ التى كانت �صائدة قبله، فا�صتعمال املدافع 

يف احلرب واتباع النظام احلربى احلديث مل يكن اإال نفًيا لنظام الفرو�صية واللعب بال�صيف 

الذي كان �صائًدا عند املماليك وكذلك كان االنقالب ال�صناعى والزراعى، وما ن�صاأ عن 

هذين من انقالب يف التجارة مل تكن جميعها اإال نفًيا للنظام االإقطاعى ونظام النقابات 

التى كانت عماد االقت�صاد يف الع�صور الو�صطى ال�صابقة.

وعلى هذا النحو كان االنقالب يف مناهج البحث ومو�صوعات الدر�س؛ فلم تعد علوم 

ينا�صب االنقالب احلديث بل كان البد من  ال�صائد يف االأزهر  الدين واجلدل املدر�صى 

علوم حديثة ومناهج حديثة كذلك ي�صتغل بها رجال من علماء العلوم الطبيعية الذين 

مت على اأيديهم ذلك االنقالب، ولذا اأ�صبح االأزهر مبا كان �صائًدا بني علمائه من اجلهل 

بالعلوم الطبيعية وبطرق التفكري العلمية وبني حماوريه من اال�صتظهار والقعود عن البحث 

ومبا كان �صائًدا فيهم جميًعا من املحافظة على طريقة احلياة القائمة وعدم معاجلة مو�صوعات 

جديدة تقول اإن االأزهر كان بعيًدا كل البعد عن روح حممد علي وانقالبه وع�صره.

يف  رغبتهم  وعدم  البا�صا  اإ�صالحات  اأنف�صهم  االأزهريني  مقاومة  اأخرى،  ناحية  من 

اأنف�صهم طبقة رجعية تناولت تلك االإ�صالحات بكثري من  اال�صرتاك فيها، وجعلهم من 

القلق واحلذر بل بكثري من عدم الر�صى واإعالن ال�صخط، فاملطبعة عندهم كانت بدعة 

االأ�صماء  تلك  و�صغط  حمرًما  �صيًئا  كان  اهلل  ا�صم  كتابة  يف  املعدنية  احلروف  وا�صتعمال 

والدين  باخللق  يتعلق  ما  فكتابة  كله  هذا  وبعد  مكروًها،  عماًل  كان  باالآالت  املقد�صة 

ينا�صب  عندهم  يكن  للطهارة مل  منافية  مواد  من  املركب  باملداد  االإ�صالمية  والن�صو�س 

احرتام الدين يف �صىء، ولذا قاوموا طبع القراآن الكرمي مدة طويلة ورغبوا عن طبع كتبهم 

يف املطبعة ولو اأنهم قد تبينوا فائدة ذلك ومزاياه وطلبوا طبع كتب االأزهر ملا تاأخر حممد 

علي عن اإجابة طلبهم، فمحافظة طائفة االأزهريني كانت من اأهم االأ�صباب التى اأبعدت 

كتب االأزهر عن اآالت املطبعة ردًحا طوياًل من الزمن.
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ومع هذا كله فاإن االأزهريني مل يكن بهم حاجة اإىل طبع كتبهم الأن كتبهم كانت قليلة 

العدد، واملطابع اإمنا تظهر فائدتها و�صرورتها يف حالة الرغبة يف االنتفاع بكل كتاب ظهر اأو 

يظهر يف كل علم من العلوم وكل فن من الفنون.

فقد كان االأزهريون يدر�صون كتًبا بعينها ال يغريونها اأبًدا، وكانت قليلة العدد منعدمة 

الزيادة، فكانوا يدر�صون يف كل علم كتابني اأو ثالثة كتب، فكل الكتب التى كانت تدر�س 

اأخرى  عن  �صنة  تتغري يف  وال  تزيد  ال  كتابًا  ع�صر  على خم�صة  تزيد  تكن  االأزهر مل  يف 

اإىل  اأ�صحابه يف حاجة  يكن  الكتب مل  من  الثابت  القليل  العدد  هذا  مثل  اأن  ووا�صح 

مطبعة، واإمنا كان تكفيهم طريقة الن�صخ وهى ما كانت متبعة من قدمي.

لهذه االأ�صباب مل تطبع كتب االأزهر يف بوالق يف ع�صر حممد علي، واقت�صر عملها 

على كتب العلوم احلديثة، ومل تبداأ املطبعة يف طبع �صىء من الكتب االأزهرية اإال يف عهد 

�صعيد با�صا. ومنا�صبة ذلك اأن رفاعة بك الطهطاوى وبع�س رجال احلكومة وقتئذ طلبوا من 

�صعيد با�صا اأن ي�صدر اأمره بطبع الكتب االأزهرية على نفقة احلكومة فاأ�صدر اأمره بطبع تلك 

الكتب، فطبعت وكانت هذه املرة االأوىل التى تطبع بها كتب لالأزهر يف مطبعة بوالق.

االإ�صالمية  الثقافة  كتب  وهى  بوالق  يف  املطبوعة  الكتب  من  الثالث  النوع  اأما 

عدًدا،  ال�صالفني  النوعني  من  اأقل  فهى  االأزهر  كتب  غري  من  واالآداب  الدين  ككتب 

فئة  اأو  معني  عر�س  اأجل  من  وال  املدار�س  تالميذ  اأجل  من  تطبع  تكن  مل  الأنها 

يكون  اأن  عنده  الفائدة  ومعنى  فح�صب،  الفائدة  كان  الكتب  يف  فمقيا�صه  معروفة 

الفنون  من  فًنا  حكومته  رجال  بع�س  تعليم  يف  تنفع  معلومات  على  حمتويا  الكتاب 

الزراعية،  اأو  ال�صناعية  اأو  احلربية  م�صروعاته  يف  عملية  قيمة  لها  ال�صنائع  من  �صناعة  اأو 

فًنا تعلم  الفائدة فال هى  قليلة  القيا�س  تناولها بهذا  ما  اإذا  الدين واالآداب  وكانت كتب 

 

 وال هى ت�صرح �صناعة فلي�س لها اإذن قراء يف مدار�س، اأ�صف اإىل ذلك اأنها دون قيمة مالية 

لقلة القراء بل انعدامهم، فالقراءة بعد تالميذ املدار�س احلديثة كانت تنح�صر يف علماء 

االأزهر وجماوريه.
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اإال اأن حممد علي كان بطبعه يحرتم الدين ويعمل دائًما على ن�صره، وكان هذا داعًيا 

اإىل طبع عدد ال باأ�س به من الكتب الدينية التى تتناول �صرح الفرائ�س وتف�صري اأحكام 

الدين والت�صوف يف مطبعة بوالق، حيث اإن الذين قاموا على ن�صر كتب الرتاث بتلك 

املطبعة كانوا ي�صتهدفون غاية �صخمة هى اإبراز كنوز الفكر العربى واالإ�صالمى، فعمدوا اإىل 

ن�صر االأمهات واالأ�صول يف كل علم ومل يطغ فن على فن فن�صرت مطبعة بوالق: »منهاج 

اأربعة اأجزاء، ثم طبعت »الفتوحات املكية«  ال�صنة النبوية« ل�صيخ االإ�صالم ابن تيمية يف 

ملحيى الدين بن عربى يف اأربعة اأجزاء اأي�ًصا، وطبعت من تراجم امل�صارقة: »وفيات العيان« 

البن خلكان ثم طبعت »األف ليلة وليلة« طبعتني و»رجوع ال�صيخ اإىل �صباه يف القوة على 

)196(

الباه« البن كمال با�صا وهو اأ�صهر كتاب جن�س يف املكتبة العربية.

تلك كانت اأنواع الكتب التى طبعت يف مطبعة بوالق؛ وهى واإن كانت قد ح�صرت يف 

االأنواع الثالثة املتقدمة اإال اأنها متنوعة غاية التنوع، ففيها كتب احلرب والكتب املدر�صية 

كثرية ومتنوعة يف احل�صاب والهند�صة واجلرب واجلغرافيا والنبات والنحو وفيها اإىل هذا كله 

معاجم.

اأما عدد الن�صخ التى كانت تطبع من كل كتاب فلم يكن ثابًتا باملرة بل كان يتغري تبًعا 

لنوع الكتاب وما يتوقعه البا�صا من عدد قرائه، وميكننا اأن نقول اإن الن�صخ التى كانت تطبع 

من اأى كتاب كانت ترتاوح ما بني خم�صمائة ن�صخة واألفى ن�صخة، غري اأن الكتب التى 

طبع منها ن�صخ ي�صل عددها اإىل هاتني النهايتني كانت قليلة جًدا، اأما الغالبية العظمى من 

الكتب فكان يطبع منها األف ن�صخة.

اأما الكتب التى كانت تطبع على نفقة امللتزمني فقد جرت العادة اأال يطبع منها زيادة 

على خم�صمائة ن�صخة، وقد الحظنا هذا العدد يف كتاب »ملتقى االأبحر« الذي طبعه عطا 

بك قا�صى املحرو�صة على نفقته يف �صنة 1263هـ/1847م.

والظاهر اأن اأى ملتزم ما كان ميكنه اأن يطبع اأكرث من هذا القدر، اإذ لو طبع األف ن�صخة 

من كتابه لزادت النفقات اإىل ال�صعف الأن نظام الطبع يف املطبعة مل يكن فيه اأى امتياز 
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ملن يطبع عدًدا كبرًيا من الن�صخ. ومن اأمثـلة اإ�صدارات املطبـعة من الكتب:

قامو�س اإيطاىل وعربى 1- 

يت�صمن باالخت�صار كل االألفاظ اجلارى التعامل بها لفهم اللغتني على ال�صحيح 

َم اإىل ق�صمني: الق�صم االأول يف القامو�س املرتب على ح�صب املعتاد مبوجب  وقد ُق�صِّ

ترتيب حروف الهجاء، والق�صم الثانى ويت�صمن جمموعا خمت�صرا من اأ�صماء واأفعال 

من االأ�صد اإلزاًما واأكرث فائدة لتدري�س اللغتني.

Dizionario Italiano e Arabo Che contiene in Succinto tutti I 
Vocabolui che sono piu in uso e piu nececcari per imparare a 
parlare le due lingue Correttamente

طبع ببوالق وانتهى طبعه يف يوم االثنني 26 من ذى القعدة �صنة 1238هـ/4 

اأغ�صط�س �صنة 1823م.

كتاب �صباغة احلرير 2- 

تاأليف   »La Teinture en soie« كتاب  ترجمة  وهو  احلرير  ب�صباغة  خا�س 

»Macquer«، وقد طبع بباري�س �صنة 1808م، ترجمه اإىل العربية الراهب روفائيل، 

وطبع ببوالق يف 26 من ذى القعدة �صنة 1238هـ/4 اأغ�صط�س 1823م.

تلخي�س االأ�صكال 3- 

خا�س باالألغام، جزء واحد باللغة الرتكية انتهى طبعه قبل 24 جمادى االأول 

�صنة 1239هـ/26 يناير 1824م، وهو تاأليف ح�صني رفقى الطمانى، وطبع باالآ�صتانة 

قبل ذلك عام 1215هـ/1801م.

االأجرومية 4- 

كتاب يف النحو العربى لالإمام حممد بن داود ال�صنهاجى املتوفى �صنة 1323 هـ، 
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جزء واحد طبع يف اآخر رم�صان �صنة 1239هـ/مايو 1824م، وقد نقل هذا الكتاب 

اإىل اللغة الالتينية وعلق عليه.

اآالى تعليمى 5- 

خا�س بحركات ال�صفوف، جزء واحد بالرتكية، طبع �صنة 1240هـ/1824م.

جوهرية بهية اأحمدية يف �صرح الو�صية املحمدية 6- 

هى حا�صية كتبها قا�صى زادة اإ�صطنبول اأحمد اأفندى على كتاب الربكوى يف 

الدين االإ�صالمى، طبع املنت واحلا�صية يف جزء واحد يف �صنة 1240هـ/1825م، وقد 

 Garcin de Tassay طبع يف االآ�صتانة قبل ذلك يف 1219هـ/1805م وترجمه

اإىل الفرن�صية ببع�س االخت�صار.

اأ�صول هند�صية 7- 

 ترجمه ح�صني رفقى الطمانى عن االإجنليزية عن »Bonney Castle« وبه ر�صوم،

ال يعلم تاريخ طبعه ببوالق و�صبق اأن طبع باالآ�صتانة �صنة 1801م.

لغم ر�صالة �صى 8- 

كتاب  اأول  )وهو  1241هـ/1825م  �صنة  طبع  ر�صوم،  وبه  بالرتكية  واحد  جزء 

طبع بحروف م�صنوعة يف م�صر(، وقد كتبه ح�صني رفقى الطمانى املدر�س مبدر�صة 

الهند�صة باالآ�صتانة على منط كتاب فرن�صى يف املو�صوع نف�صه يف عهد �صليم الثالث.

م�صارع االأ�صواق اإىل م�صارع الع�صاق وم�صري الغرام اإىل دار ال�صالم 9- 

القراآنية  االآيات  يت�صمن  وهو  الدينية(،  )احلرب  اجلهاد  اأحكام  يف  كتاب  هو 

ومقطوعات من الكتب الدينية االأخرى التى وردت يف مو�صوع اجلهد طبع باللغة 

العربية يف جمادى االأوىل �صنة 1242هـ/دي�صمرب �صنة 1826م.
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حما�صن االآثار وحقائق االأخبار 10- 

1775م  ـ  1189هـ/1752م  ـ  1166هـ  من  العثمانية  لالإمرباطورية  تاريخ  هو 

تاأليف وا�صف اأفندى طبع ببوالق يف جزء واحد بالرتكية �صنة 1246هـ/1830م، 

وكان قد طبع باالآ�صتانة قبل ذلك يف �صنة 1804م، ولوا�صف اأفندى كتاب اآخر ا�صمه 

»وقايع نوي�س« يكمل هذا التاريخ اإىل �صنة 1802م وعن كتاب حما�صن االآثار اأخذ 

Caussin de Perceval »تاريخ احلرب الرتكية الرو�صية« الذي ن�صره بالفرن�صية.

كتاب كل�صتان ال�صعدى 11- 

جزء واحد باللغة الفار�صية 1244هـ/1828م.

املجلد الرابع من كتب �صانى زاده يف علم الطب 12- 

جزء واحد باللغة الرتكية وهو يتعلق بالعمليات اجلراحية 1246هـ/1830م طبع 

باالآ�صتانة �صنة 1820م.

ت�صريح بيطارى 13- 

ترجمه من الفرن�صية اإىل العربية يو�صف فرعون. جزء واحد 1249هـ/1834م 

الثمن 30 قر�ًصا.

لوغاريتمه 14- 

�صبق  قر�ًصا   12 الثمن  1250هـ/1835م  واحد  اللوغاريتمات. جزء  كتاب يف 

طبعه باالآ�صتانة �صنة 1817م.

همايون نامة 15- 

اأى الكتاب ال�صلطانى اإ�صارة اإىل اإهداء الكتاب اإىل ال�صلطان �صليم االأول، وهو 

الن�صخة  عن  الرتكية  الرتجمة  هذه  و�صيغت  ودمنة،  كليلة  لكتاب  تركية  ترجمة 

ا ونرًثا 
ً
الفار�صية بقلم على �صلبى املدر�س مبدر�صة اأنقرة التى اأ�ص�صها مراد الثانى �صعر

يف جزء واحد، طبع يف �صنة 1251هـ/1836م. الثمن 67 قر�ًصا.
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كليلة ودمنة 16- 

الطبعة العربية بقلم عبد اهلل بن املقفع. جزء واحد 1251هـ/1836م. الثمن 17 

قر�ًصا و30 بارة.

»الهند�صة الو�صفية« 17- 

ترجمه من الفرن�صية اإىل العربية بيومى اأفندى. جزء واحد 1252هـ/1837م. 

الثمن خم�صة قرو�س و12 بارة.

تاريخ قدماء الفال�صفة 18- 

ترجمه عن الفرن�صية رفاعة اأفندى. جزء واحد بالعربية 1252هـ/1837م الثمن 

28 قر�ًصا و5 بارة.

خواب نامة 19- 

اأى كتاب تف�صري االأحالم تاأليف »وي�صى« جزء واحد بالرتكية 1252هـ/1837م. 

الثمن 3 قرو�س.

ديوان راغب 20- 

�صعر تركى. جزء واحد وعليه �صرح 1252 هـ/1836م. الثمن 72 قر�ًصا.

�صيا�صة نامة يعنى قانون للمملكة امل�صرية 21- 

جزء واحد 1257هـ/1842م. الثمن 10 قرو�س و8 بارة.

بند عطارة 22- 

طبعة ثالثة لكتاب و�صايا العطارة باللغة الفار�صية 1257هـ/1842م.

لها  ترجمة  مع  بالفار�صية  البندنامة  �صا�صى هذه  ن�صر دى  وقد  قرو�س،   4 الثمن 

بالفرن�صية يف �صنة 1819م.
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علم النباتات 23- 

1257هـ/1842م.  واحد  جزء  عنحورى،  حنا  العربية  اإىل  الفرن�صية  من  نقله 

الثمن قر�صان و20 بارة.

كتاب علم احل�صاب 24- 

باملهند�صخانة  خا�س  حجر  طبع  بدوى،  على  تاأليف  العربية  باللغة  واحد  جزء 

1257هـ/1841م.

�صرح ق�صيدة الربدة 25- 

ترجمها من العربية اإىل الرتكية اأحمد م�صطفى جزء واحد 1256هـ/1841م. 

الثمن 13 قر�ًصا.

حا�صية الطهطاوى على الدر املختار وهى حا�صية على كتاب الدر يف مذهب االإمام  26- 

اأبى حنيفة.

جزء واحد بالعربية 1254هـ/1839م. الثمن 36 قر�ًصا.

جغرافية عمومى يف كيفية االأر�س 27- 

ترجمها من الفرن�صية اإىل العربية رفاعة اأفندى. جزء واحد 1254هـ/1839م. 

الثمن 20 قر�ًصا.

حتفة وهبى 28- 

واحد  جزء  الن�سء  با�صتعمال  اخلا�صة  والرتكية  الفار�صية  لكلماته  ثانية  طبعة 

1254هـ/1839م. الثمن 17 قر�ًصا و30 بارة.

تاريخ امل�صريني 29- 

تاريخ قدماء امل�صريني تاأليف رفاعة اأفندى جزء واحد بالعربية 1254هـ/1839م. 

الثمن 21 قر�ًصا.

04 Fasl 4 cs3 P256.indd   9 10/30/08   5:23:14 PM



225

الف�صل الرابع

تاريخ اإ�صكندر رومى 30- 

اأى االإ�صكندر االأكرب جزء واحد بالرتكية 1254هـ/1839م. الثمن 17 قر�ًصا 

و30 بارة.

طوطى نامة 31- 

�صارى  الرتكية  اإىل  الفار�صية  من  ترجمها  الببغاء. حكايات خرافية.  كتاب  اأى 

عبد اهلل اأفندى. جزء واحد 1253هـ/1838م. الثمن 64 قر�ًصا.

ديوان راغب 32- 

�صعر تركى. جزء واحد وعليه �صرح 1252هـ/1837م. الثمن 27 قر�ًصا.

تاريخ قدماء الفال�صفة 33- 

1252هـ/1837م.  بالعربية  واحد  جزء  اأفندى.  رفاعة  الفرن�صية  عن  ترجمه 

الثمن 28 قر�ًصا و5 بارة.

الكتاب العربي ومعركة الرقابة

تعود اأوىل التجارب لفر�س نظام الرقابة على الكتب اإىل عهد حممد علي عندما قام 

الدين االإ�صالمي، فما كان من حممد  تعاليم  يتعار�س مع  امل�صابكي بطبع كتاب  نيقوال 

علي اإال اأن اأ�صدر مر�صوًما يحرم فيه طباعة اأي كتاب دون احل�صول على اإذن م�صبق منه 

�صخ�صًيا، وتطور هذا االإذن اإىل نظام للرقابة على املطبوعات يف عهد ابنه �صعيد با�صا وايل 

م�صر.

قانون �صعيد للمطبوعات

الرغبة يف عدم طبع  اإمنا تنطوى على  القانون  اإىل �صدور هذا  اأدت  التى  ال�صيا�صة  اإن 

الدول  اأو  العلية  بالدولة  ي�صر  ما  اأو  الدولة،  �صيا�صة  اأو  الدين  مع  تتعار�س  التى  الكتب 
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اأو يتنافى مع االآداب واالأخالق، وقد و�صع حدا �صارما حلماية هذه ال�صيا�صة  االأجنبية، 

وهو غلق املطبعة وم�صادرة املطبوع ومعاقبة �صاحب املطبعة عقابًا يتنا�صب مع جرمه، ولي�س 

يف القانون على �صرامته ما ميكن اأن يرتتب عليه م�صايقة الأ�صحاب املطابع، اأو ما ي�صبب 

اإحجامهم عن فتح املطابع وطبع الكتب فلي�س يف هذا القانون، على حد تعبري اأبى الفتوح 

ر�صوان، بند واحد يفر�س نفقة اأو اإتاوة اأو م�صايقة توؤثر يف حركة الطبع وانت�صار الكتب، 

وعلى ذلك ف�صدة القانون �صدة م�صتنري مفيدة ال تعطل اإن�صاء املطابع وال تعوق طبع الكتب 

املفيدة، ولكنها دقيقة حتول دون ن�صر ما ي�صر بالدين اأو الدولة اأو اخللق، ومع ذلك ففيه 

كقانون للمطبوعات ما ي�صع على حرية الفكر بع�س القيود وهو ما ال ي�صت�صاغ اإال مقرونًا 

بالزمن الذي ُو�صع فيه.

اأ�صدر واىل م�صر يف ذلك الوقت هذا القانون ون�صه كما يلى:

: اأن كـل كتاب اأو ر�صالة يراد طبعها ال ي�صري البدء يف طبعها وال جتهيز لوازمها  اأوالاً

وال عقد �صروط مع من يريد الطبع وااللتزام وال اأخذ �صيء منه ما مل يقدم ن�صخة ذلك 

اإىل نظارة الداخلية الأجل مطالعتها والنظر فيها اإن كانت م�صرة للديانة وملنافع الدولة العلية 

والدول االأجنبية والعامة اأم ال، ومتى وجد اأن ال مانع من طبع ذلك ووافق هذا الديوان 

فيعطى اإليه الرخ�صة الالزمة واإن طبع �صىء من هذا دون اإذن ي�صري من املخالفني.

دون  واإعالنات  )جمالت(  وغازيتات  )جرائد(  جرانيل  ين�صر  وال  يطبع  ال  ا:  ثانياً

ا�صتح�صال )احل�صول على( الرخ�صة من ديوان الداخلية، واإن فعل ذلك دون ا�صتئذان 

تغلق وت�صد مطبعته.

واالآداب  )ال�صيا�صة(  وللبوليتيقة  للديانة  اإهانة  ور�صائل  كتب  ون�صر  طبع  اإذا  ا:  ثالثاً

واالأخالق فيجرى �صبط وتوقيف هذا مبعرفة ال�صبطية.

ا: املطبعجى )عامل الطباعة( لي�س له اأن يطبع عدًدا زيادة عن ال�صروط املنعقدة  رابعاً

ما بينه وبني امللتزم اأو من يريد الطبع مبطبعته، واإن طبع �صيئا زيادة عن ال�صروط يعد �صارقا 
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ويرتتب جزاه مبقت�صى القانون مع �صبط ما يوجد زيادة واإجراء االأ�صول فيه.

خام�ًصا: اإن ح�صل من املطبعجى )عامل الطباعة( اأدنى خمالفة يف هذه البنود فيعد 

خمالفا اإىل النظام، ويجرى غلق مطبعته وترتيب جزاه بالن�صبة خلفة وج�صامة اجلنحة تطبيًقا 

للقانون.

الطباعة(  )عامل  املطبعجى  على  يوؤخذ  الذي  بالتعهد  يخت�س  عندما  اخلامتة: 

يذكر فيه اأنى قد قبلت هذه ال�صروط املو�صحة باخلم�صة بنود وللمعاملة مبوجبها، وي�صرط 

على نف�صه اأال يعقد مع اأحد �صروًطا على طبع كتب اأو ر�صائل اأو غازيتات )جمالت( اأو 

اأو خالفه دون ا�صتح�صال )احل�صول على( االإذن من ديوان الداخلية و�صدور  اإعالنات 

هذا  وعلى  بهذا،  �صرح  ما  وجه  على  باالأجر  واختياره  بر�صاه  قابل  واأنه  بالرخ�صة  االأمر 

اإدارة مطبعة ملعا�صه كما  الن�صق ي�صري االإجراء مع كل من يعر�س من ذوى املعارف يف 

ا�صتقر الراأى باملجل�س.

نحب اأن نقف وقفة ق�صرية على هذا القانون، اإذ اإنه من االأهمية مبكان فهو اأقدم قانون 

اأنه قانون �صارم؛ ف�صاحب املطبعة لي�س له اأن  للمطبوعات يف م�صر. يبدو للوهلة االأوىل 

يتفق على طبع كتاب اأو ر�صالة جمرد اتفاق، اأو اأن ياأخذ من �صاحب الكتاب نقوًدا اإال 

بعد عر�س الكتاب على وزارة الداخلية لفح�صه واإ�صدار ترخي�س بطبعه؛ ولي�س للمطبعة 

اأن ت�صدر جرائد اأو �صحًفا اأو اإعالنات اأو جمالت اإال بعد احل�صول على الرتخي�س الالزم 

بينه وبني  املتفق عليها  اأكرث من  ن�صًخا  اأن يطبع  اأي�ًصا  للطابع  الداخلية؛ ولي�س  من وزارة 

املوؤلفني وامللتزمني يحميهم من  ال�صرط يف �صالح  اأو ملتزم طبعه وهذا  �صاحب الكتاب 

طمع اأ�صحاب املطابع.

قانون توفيق للمطبوعات

ثم كان عهد اخلديوى توفيق ومل يكن لديه اعرتا�س على ن�صر املعرفة يف اأول االأمر، فكرث 

عدد املطابع واإقبال النا�س على اإن�صائها، فاأن�صئ منها يف اأول عهده املطبعة الوهبية ومطبعة 
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ال�صيخ �صرف وغريهما، ولكن �صرعان ما اندلعت الثورة العرابية؛ فظن توفيق وحكومته اأن 

املبالغة يف حرية الطبع والن�صر هى التى اأدت اإليها، ففكر يف تقييد املطبوعات والت�صديد 

على املطابع كو�صيلة الإخماد الثورة ف�صدر يف نوفمرب �صنة 1881م قانون للمطبوعات �صيَّق 

فيه اخلناق على اأ�صحاب املطابع نورد مواده فيما يلى:

املادة االأوىل: ال ي�صوغ الأحد اأن يكون �صاحب مطبعة اإال بعد اأن تعطى له رخ�صة 

من نظارة الداخلية، وبعد اأن يودع ع�صرة اآالف قر�س ب�صفة تاأمني وللحكومة يف كل حالة 

اأن تنزع منه هذه الرخ�صة عند االقت�صاء.

املادة الثانية: املطابع ال�صرية تقفل وت�صبط اأدواتها ويجازى مالكها اأو املودعة عنده 

بغرامة.

املادة الثالثة: ال يجوز الأحد من اأرباب املطابع اأن يطبع �صحًفا قبل اأن يقدم الإدارة 

املطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة عزمه على طبعها، وكذلك ال يجوز له باأى طريقة كانت 

بيع اأو ن�صر تلك ال�صحف بعد طبعها اإال بعد اأن يقدم خم�س ن�صخ منها لالإدارة املذكورة.

املادة الرابعة: ي�صري حجز و�صبط اأى مطبوع كان يف االأحوال االآتية:

والن�صخ  الكتابة  بتقدميه  املطبوعات  اإدارة  من  اإي�صااًل  املطبعة  �صاحب  يربز  مل  اإذا  1- 

املقررة يف البند ال�صابق.

اإذا مل يت�صح يف كل ن�صخة ا�صم وحمل �صكن �صاحب املطبعة احلقيقيني. 2- 

اإذا اأقيمت يف اإحدى املحاكم دعوى تتعلق مب�صمون ذلك التاأليف. 3- 

وفى هذه احلالة االأخرية ال يكون احلجز وال�صبط نافذين اإال بعد �صدور احلكم على 

�صاحب التاأليف املذكور يف املحاكم املقامة اأمامها الدعوى.

اأو عدم تقدمي الن�صخ الالزمة قبل  املادة اخلام�صة: عدم تقدمي الكتابة قبل الطبع 

الن�صر يوجبان جمازاة �صاحب املطبعة بدفع غرامة من األف اإىل األفى قر�س.
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املادة ال�صاد�صة: اإذا مل ي�صع �صاحب املطبعة ا�صم وحمل �صكنه على كل ن�صخة من 

التاأليف فيجازى بدفع مبلغ من األف اإىل األفى قر�س غرامة واإذا و�صع اأ�صماء وحمل �صكن 

مفتعلني ُيغرم بدفع مبلغ من األفني اإىل اأربعة اآالف قر�س.

املادة ال�صابعة: يجوز يف االأحوال املبينة ببندى 5 و6 ا�صتبدال الغرامة بنزع الرخ�صة 

واإقفال املطبعة.

اأو  االأثمان  ماأمورو  يحررها  املخالفات مبوجب حما�صر  اإثبات  ي�صري  الثامنة:  املادة 

ماأمورون خم�ص�صون ُيعينون للتفتي�س على املطابع.

املادة التا�صعة: ي�صرى هذا القانون على مطبوعات احلجر وباقى املطبوعات ال�صائر 

اأنواعها مهما كانت الطريق امل�صتعملة لطبعها.

هذا هو قانون املطبوعات الثانى وقد تبعته �صروط اأخرى الإن�صاء اجلرائد وطبع الكتب، 

وقد األقيت التبعة فيها على اأ�صحاب املطابع، واإن نظرة واحدة يلقيها االإن�صان على هذا 

القانون لكافية الأن يتبني اأنه �صارم �صديد واأنه اإذا قي�س بقانون �صعيد، فاإنه قد اأ�صر بحركة 

الطبع والن�صر؛ وتكفى مادته االأوىل التى تن�س على اأن كل �صاحب مطبعة يجب اأن يدفع 

تاأميًنا قدره مائة جنيه الإثبات �صرر هذا القانون وبيان كيف كان �صربة قا�صية على حركة 

اإن�صاء املطابع اخلا�صة؛ اإذ لي�س من ال�صهل على اأى اإن�صان يودع مائة جنيه ويرتكها دون 

ا�صتغالل.

لي�س من �صك اإذن يف اأن قانون املطبوعات الذي اأ�صدرته حكومة توفيق كان معرقاًل 

اأبو الفتوح ر�صوان بل هو قد ُو�صع  اإن�صاء املطابع، عائًقا النت�صارها على حد تعبري  حلركة 

لهذه الغاية خا�صة، فال غرابة اإذن يف االأثر ال�صيئ الذي اأحدثه يف هذا ال�صبيل، وظل هذا 

اإن�صائها، اإال اأن  القانون معمواًل به ب�صع �صنوات تعطل فيها انت�صار املطابع ووقفت حركة 

الدول مل توافق عليه، وعلى ذلك مل يكن نافذ املفعول مطبق املواد اإال على امل�صريني 

بحكم قانون االمتيازات، ومل يكن من طبيعة االأ�صياء اأن ت�صر احلكومة على اأخذ الوطنيني 
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بقانون �صارم كهذا بينما االأجانب معفون، وكانت نار الثورة قد اأخمدت فاأهملته احلكومة 

بالتدريج حتى اأ�صبح بعد عدد من ال�صنوات يف حكم املُلغى فاأقبل النا�س من جديد على 

اإن�صاء املطابع ون�صر الكتب. وهكذا مل مي�س على دخول فن الطباعة اإىل م�صر باإن�صاء مطبعة 

بوالق قرن من الزمان حتى كانت املطابع قد عمت ربوع البالد، واأ�صبح العمل الذي مل 

ي�صتقم للحكومة اإال بعد م�صقة وجهد يف متناول عامة النا�س.

تقييم اأعمال مطبعة بوالق

متيزت اإ�صدارات مطبعة بوالق بالدقة والتنوع يف مو�صوعاتها، فلم تركز على مو�صوع 

 فنجد اأن ح�صيلة ما ن�صر 
)197(

اأو جمال بعينه بل تنوعت اإ�صداراتها لت�صمل كل املجاالت؛

1820م  اأى الفرتة من  ـ  التا�صع ع�صر  يف كل مو�صوع خالل الن�صف االأول من القرن 

اإىل 1849م ـ ما يقرب من 867 اإ�صداًرا، وت�صدرت كتب اللغات راأ�س القائمة مبجموع 

ن�صر يف  147 كتابًا، ثم ما  التطبيقية مبجموع  العلوم  ن�صر يف جمال  149 كتابًا، ويليها ما 
جمال العلوم االجتماعية مبجموع 133 كتابًا، ثم االآداب مبجموع 116 كتابًا، والديانات 

مبجموع 90 كتابًا، والعلوم البحتة مبجموع 89 كتابًا، واجلغرافيا والتاريخ مبجموع 88 كتابًا، 

والفل�صفة مبجموع 40 كتابًا، وجاءت املعارف العامة يف ذيـل القائمـة مبجمـوع 15 كتابًا، 

)198(

ومل ي�صـدر يف الفنـون اأى اإنتـاج.

وتقييم هذا الو�صع يعود يف االأ�صا�س اإىل احتياج حممد علي ال�صديد الإن�صاء مدار�س 

اللغات واآدابها، وذلك لن�صر التعليم بني اأفراد ال�صعب امل�صرى، اأو تن�صيط حركة الرتجمة 

العربية  باللغة  املطبوعات  تفوق  بالتاىل  يف�صر  ما  وهذا  العربية،  اإىل  االأوروبية  اللغات  من 

على مثيالتها باللغات االأخرى »الرتكية، واالإيطالية، والفرن�صية، واالإجنليزية، والفار�صية«؛ 

بن�صبة  الرتكية  تليها  ثم  االإ�صدارات،  55% من جمموع  بالعربية  ما طبع  ن�صبة  فجاءت 

36%، ثم اللغات االأجنبية االأخرى )االإجنليزية، والفرن�صية، واالأملانية، واالإيطالية( بن�صبة 
)199(

6%، ثم اأخرًيا الفار�صية بن�صبة %3.
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واختلفت احلال يف اإ�صدارات الن�صف الثانى من القرن التا�صع ع�صر ـ اأى الفرتة من 

1850م اإىل 1899م ـ فقد بلغ عددها 9538 اإ�صداًرا، احتلت الديانات مركز ال�صدارة 
مبجموع 2604 كتب، تليها االآداب مبجموع 1647 كتابًا، ثم اللغة مبجموع 1326 كتابًا، 

تليها العلوم االجتماعية مبجموع 1042 كتابًا، ثم العلوم البحتة مبجموع 480 كتابًا، تليها 

العلوم التطبيقية مبجموع 431 كتابًا، ثم املعارف العامة مبجموع 286 كتابًا، واأخرًيا الفن 

ت�صدرت  فقد  االإ�صدارات  بها هذه  التى طبعت  اللغات  اأما عن   
)200(

كتابًا.  31 مبجموع 

اللغة العربية القائمة بن�صبة 88%، تلتها الرتكية بن�صبة 1.72%، ثم اللغات االأجنبية 

بن�صبة 10%، يف حني جاءت الفرن�صية بن�صبة %0.27.

اأو النوعية ـ يختلف من  على �صعيد اآخر، كان جمموع االإ�صدارات ـ �صواء الكمية 

فعلى  وتربيته.  ن�صاأته  والثقافية، وكذلك  ال�صيا�صية  ميوله  اآخر، وذلك ح�صب  اإىل  حاكم 

احلربية  الكتب  طبع  خالل  من  اأهدافه  حتقق  املطبعة  اأن  علي  حممد  راأى  املثال  �صبيل 

والع�صكرية اإىل جنود اجلي�س امل�صرى وباالأخ�س باللغة العربية، يف حني راأى عبا�س با�صا 

حلمى اأن املطبعة م�صدر من م�صادر االإنفاق دون احل�صول على فائدة مادية ذات �صاأن فقرر 

اإغالقها، فلم ت�صدر عنها اأى مطبوعات يف تلك الفرتة، وهكذا ا�صتمرت يف عهد �صعيد 

با�صا، حتى وهبها اإىل عبد الرحمن ر�صدى با�صا، فكانت بداية اإ�صدار املطبوعات املختلفة 

باللغات املختلفة، ومع �صراء اخلديوى اإ�صماعيل بلغت املطبعة ومطبوعاتها درجة عالية من 

االزدهار، وو�صلت اإ�صدارات املطبعة اإىل الدول العربية، وو�صلت اإىل االآ�صتانة، و�صاركت 

مطبعة بوالق يف املعار�س الدولية مثل معر�س فيينا، ومعر�س باري�س، وكانت الغلبة لكتب 

الثقافة، والفن، واالآداب، والفل�صفة، والدين، ولي�صت للكتب الع�صكرية اأو احلربية.

)201(

ا الإ�صدارات املطبعة يف بع�ض النقاط التالية: ا موجزاً وميكن اأن نورد تقييماً

كان اإن�صاء حممد علي ملطبعة بوالق متزامًنا مع اإر�صاله البعثات لتلقى العلم يف   : اأوالاً

اأوروبا، ومن اأعالم هذه البعثات رفاعة الطهطاوى وهو موؤ�ص�س مدر�صة االأل�صن 

بالقاهرة.
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اإذا كانت مطبعة بوالق قد اأن�صئت �صنة 1821م فاإن اأقدم مطبوع بها هو »قامو�س  ا:  ثانياً

اإيطاىل وعربى« طبع �صنة 1822م وقد األفه الق�س رافائيل زخور راهب، وفيما 

تلى هذه ال�صنة وفى تلك ال�صنوات املبكرة من هذا القرن نالحظ غلبة للكتب 

املرتجمة يف ال�صئون الطبية، وال�صحة، والزراعة، والهند�صة، وتدبري املعا�س.

ال�صخمة  املطبوعات  طبع  على  املبكر  الزمان  ذلك  يف  بوالق  مطبعة  اأقدمت  ا:  ثالثاً

وبع�س هذه املو�صوعات جاء يف ثالثني جزًءا مثل تف�صري الطربى وبع�صها يف 

ع�صرين جزًءا كاالأغانى ول�صان العرب، اأما الكتب ذات اجلزء واالأربعة وال�صبعة 

وما فوق الع�صرة فكثرية.

حر�صت مطبعة بوالق يف كتب كثرية من من�صوراتها على طبع كتاب اأو اأكرث  ا:  رابعاً

بهام�س الكتاب االأ�صلى اأو باآخره ل�صلة ذلك بالكتاب اأو ملجرد الرغبة يف ن�صر 

وعلى  بوالق.  مطبعة  قبل  تعرف  الظاهرة مل  وهذه  نطاق،  اأو�صع  الكتب على 

�صنة  االأثري  الدين بن  لعز  التاريخ«  »الكامل يف  املثـال فقد طبع كتاب  �صبيل 

1290هـ/1873م يف اثنى ع�صر جزًءا بت�صحيح اإبراهيم الد�صوقى امللقب بعبد 
الغفار، وبهام�صه ثالثة كتب:

اأخبار الدول واآثار االأول، للقرمانى، من اجلزء االأول اإىل اآخر ال�صاد�س. 1- 

رو�صة املناظر يف اأخبار االأوائل واالأواخر البن ال�صحنة من اأول ال�صابع اإىل اآخر التا�صع. 2- 

تاريخ العتبى من اأول العا�صر اإىل اآخر الثانى ع�صر. 3- 

واملراجعة، وقد توىل  والت�صحيح  االإدارة  فائقة يف  بعناية  حظيت مطبعة بوالق  ا:  خام�صاً

با�صا ح�صنى ثم  اأبرزهم واأعالهم ح�صني  القوم، كان من  نفر من علية  اإدارتها 

انتقل اإىل املطبعة االأمريية �صنة 1268هـ/1851م بوظيفة كاتب وم�صحح تركى 

ا على مطبعة بوالق 
ً
ناظر 1291هـ/1874م جعل  امل�صرية، وفى �صنة  بالوقائع 

معر�س  مل�صاهدة  اإ�صماعيل  اخلديوى  مع  توجه  1292هـ/1875م  �صنة  وفى 
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باري�س، ثم انتقل يف بع�س بلدان اأوروبا كالنم�صا ولندن لروؤية اإنتاجها من اآالت 

1302هـ/1884م توجه  الطباعة فا�صرتى جملة من تلك االآالت، وفى �صنة 

على  ببوالق  اأقامه  للورق  م�صنًعا  )فابريقة(  منها  فاأح�صر  ثانية  مرة  لندن  اإىل 

�صاطئ النيل بجوار املطبعة وهي )الكاغدخانة( اأى دار الورق وقد اأنتجت هذه 

)الفابريقة( امل�صنع ورًقا جيًدا.

كان حمررو املطبعة وم�صححوها من طلبة االأزهر الذين ُدربوا لذلك تدريًبا 

اإىل  املطبعة  ت�صحيح  رئا�صة  اإ�صناد  كان  ثم  �صنوات  �صت  نحو  ا�صتغرق  خا�ًصا 

ال�صيخ ن�صر الهورينى االأزهرى ال�صافعى اآية كربى على هيمنة االأزهر على هذه 

املطبعة الكربى واإلبا�صها الوجه العربى ال�صحيح. وهذا ال�صيخ ن�صر الهورينى 

فرن�صا  اإىل  با�صا  اأر�صله حممد علي  ثم  باالأزهر  تعلم  واللغة،  االأدب  علماء  من 

اإماًما الإحدى البعثات امل�صرية فاأقام هناك مدة تعلم فيها الفرن�صية، وملا عاد اإىل 

م�صر تَوىل رئا�صة ت�صحيح مطبعة بوالق ف�صحح كثرًيا من كتب العلم واالأدب 

امل�صرية«،  للمطابع  الن�صرية  »املطالع  منها:  واللغة و�صنف كتبا كثرية  والتاريخ 

»فى اأ�صول الكتابة«.

الكتب  ت�صحيح  تولوا  الذين  العلماء  اأن  الن�صر  من  املرحلة  هذه  على  ُيوؤخذ  ا:  �صاد�صاً

واالإ�صراف على اإخراجها مل يعنوا بذكر االأ�صول املخطوطة التى اعتمدوا عليها 

يف اإخراج الكتب، فنحن ال نعرف تاريًخا اأو و�صًفا كاماًل للن�صخ املخطوطة التى 

طبع عليها كثري من اأمهات كتب الرتاث يف ذلك الزمان، وقد �صّذ عن ذلك ما 

نراه يف بع�س املطبوعات من و�صف موجز لالأ�صول اخلطية، ومن ذلك ما جاء 

حيث  1300-1308هـ/1882-1890م  �صنة  املطبوع  العرب  ل�صان  اآخر  يف 

ن�صخة  على  اعتمدت  املطبعة  هذه  اأن  احل�صينى  حممد  ال�صيخ  م�صححه  ذكر 

اأخرى  ون�صخة  بر�صباى  االأ�صرف  ال�صلطان  وقف  يف  كانت  نف�صه،  منظور  ابن 

اأح�صرت من مكتبة راغب با�صا باإ�صطنبول.
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اإذا كانت مطبعة بوالق حكومية اأن�صاأها حممد علي با�صا ثم رعاها من بعده اأبناوؤه  ا:  �صابعاً

وحفدته؛ فلي�س كل ما طبع فيها على نفقة الدولة واحلكومة، فقد راأينا جهود االأفراد، 

واالأعيان، واجلماعات واأموالهم وراء كثري من مطبوعات تلك املطبعة العتيقة.

وهوؤالء االأفراد اإما اأ�صحاب مكتبات ونا�صرى كتب ميولون طبع الكتاب من 

نفقتهم اخلا�صة، ثم يعود الربح على ح�صب اأحوال ذلك الزمان، واإما اأهل علم 

حمبني له راغبني يف ن�صره وهناك طائفة ثالثة: اأهل خري وبر اأفاء اهلل عليهم باملال 

فاأنفقوه يف وجه الرب واالإح�صان ثم جعلوا منه ن�صيًبا مفرو�ًصا لن�صر العلم واإذاعته 

ومعظم هوؤالء من التجار.

اخلريية  املطبعة  �صاحب  اخل�صاب  عمر ح�صني  ال�صيد  االأوىل  الطائفة  فمن 

من املطابع االأهلية ال�صهرية، فقد اأنفق ال�صيد عمر هذا وابنه ال�صيد حممد عمر 

على طبع تف�صري الطربى، ونبه على ذلك م�صححه ال�صيخ ن�صر العادىل يف خامتة 

اجلزء املتم الثالثني، ومنهم م�صطفى احللبى �صاحب املطبعة امليمنية فقد اأنفق 

اأما  1321هـ/1900م.  �صنة  ببوالق  املطبوع  للزخم�صرى  الك�صاف  طبع  على 

الطائفة الثانية طائفة اأهل العلم الذين قاموا على ن�صر الكتب و�صرفوا اأموالهم 

بن  بن على  بن ح�صن  الطيب �صديق  اأبو  العالمة  فمنهم  واإذاعتها  يف طبعها 

اأغلى  ونفقته  ذمته  على  ُطبع  الذي  البخارى،  القنوجى  احل�صينى  اهلل  لطف 

كتاب يف �صروح احلديث وهو »فتح البارى ب�صرح �صحيح البخارى« للحافظ ابن 

حجر الع�صقالنى امل�صرى ال�صافعى. وقد �صاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة 

حمبى العلم بعد اأن عرفت يف مطبعة بوالق، واإن كان ذلك قد جاء يف مطالع 

القرن الع�صرين. ومن ذلك اأي�ًصا كتاب االأغانى طبعة دار الكتب امل�صرية الذي 

راتب؛  ال�صيد على  نفقة  1346هـ/1927م على  �صنة  منه  االأول  �صدر اجلزء 

فقد كتب ر�صالة اإىل مدير دار الكتب امل�صرية بتاريخ يوم الثالثاء 5 من �صوال 

�صنة 1343هـ يعر�س فيها رغبته يف االإنفاق على طبع كتاب االأغانى ويقول يف 
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ختام ر�صالته:

»وقد وقع اختيارى للبدء يف حتقيق تلك االأمنية ـ اأمنية اإحياء اللغة العربية 

�صيقة  اأحاديثه  فاإن  االأ�صفهانى،  الفرج  الأبى  االأغانى  كتاب  على  ـ  ال�صريفة 

من  عندكم  من  اأمرمت  اأملت  الذي  ونفعه  فاملتاأدب  املمتنع  ال�صهل  واأ�صلوبه 

امل�صححني مبراجعته وت�صحيحه و�صبطه وتف�صري مغلقه كاماًل كما و�صعه م�صنفه 

من غري حذف وال اإبدال واأنا املتكفل بنفقة الطبع«.

اأن تكون ملبية وم�صبعة لكل رغبات فئات  اإ�صدارات مطبعة بوالق  حر�صت  ا:  ثامناً

الإ�صدارات  الفكرى  لالإنتاج  الفئوية  االجتاهات  تعددت  فقد  لذا  املجتمع؛ 

املطبعة، وميكن ت�صنيفها ح�صب الفئات التى ن�صرت من اأجلها اإىل:

كتب الكبار. 1- 

كتب االأطفال. 2- 

الكتب املدر�صية. 3- 

كتب اجلي�س. 4- 

مطبوعات اإدارية. 5- 

واإذا ما رجعنا اإىل االإح�صائية التى قامت بها الدكتورة عايدة اإبراهيم ن�صر عن نوع الكتب 

التى اأ�صدرتها مطبعة بوالق خالل القرن التا�صع ع�صر ح�صب الفئات املوجهة اإليها جند:

اأن عدد ما طبع من كتب االأطفال و�صل اإىل 74 اإ�صداًرا بن�صبة 0.7% -1 من جمموع 

 ويذكر اأبو الفتوح ر�صوان »اأن كتب تعليم االأطفال وتاأديبهم 
)202(

الكتب املن�صورة.

�صنة  8 حمرم  املدار�س يف  اإىل ديوان  البا�صا  اأمر من  لقيت عناية كبرية، فقد �صدر 

1261هـ/1845م بطبع وجتليد 500 ن�صخة من الكتاب امل�صمى« بعقود الالآلئ يف 
)203(

تعليم االأطفال القراءة والكتابة« وتوزيعها على اجلهات«.
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بلغت الكتب املدر�صية 5868 كتابًا بن�صبة 56.4% -2 مبا ميثل ن�صف الكتب املن�صورة 

يف  انتظامهم  عند  التالميذ  على  توزع  املدر�صية  الكتب  كانت  القرن.  هذا  خالل 

مع  �صهر  كل  التالميذ  مرتبات  من  الكتب  ثمن  يخ�صم خم�س  اأن  على  الدرا�صة 

مراعاة حتديد ثمن الكتاب بقدر ما تكلفه يف املطبعة.

فيما يخ�س كتب اجلي�س، فنجد اأن اأول اإ�صارة وردت عن املدار�س الع�صكرية وقوامها  3- 

يف عام 1828م، حيث يذكر عبد الرحمن الرافعى يف حديثه عن اجلي�س امل�صرى 

اأن عدد طلبة املدار�س الع�صكرية و�صل اإىل 1000 طالب من جمموع اجلي�س البالغ 

)204(

عدده 55.144.

كميات  اإىل  بالن�صبة  قليال  االإدارية  املطبوعات  عدد  كان  االإدارية:  املطبوعات  4- 

املطبوعات االأخرى، ذلك الأن حممد علي مل يدون الدواوين اإال يف �صنة 1826م. 

ن�صر  اقت�صى  مما  العايل؛  املجل�س  تاأليف  اإىل  احلاجة  دعت  الدواوين  تاأ�صي�س  وبعد 

القوانني وما يلحق بها من اللوائح واملن�صورات يف جميع اأنحاء القطر حتى ت�صري اأمور 

 وو�صل عدد املطبوعات االإدارية خالل القرن التا�صع 
)205(

الوالية على نحو ما يريد.

ع�صر اإىل   846 بن�صبة %8.1.

كتب الكبار: حظيت كتب الكبار بن�صيب كبري من الن�صر، فن�صرت كتب يف ال�صرية  5- 

والتاريخ واالآداب، واحلديث، والفقه، والنحو وغري ذلك من اأمهات الكتب العربية 

الغرب يف  االنفتاح على  نادرة. كذلك كان  العربى من خمطوطات  للرتاث  اإحياًء 

ا يف ازدياد االأعداد املن�صورة من الكتب، وتعترب 
ً
زمن اخلديوى اإ�صماعيل عاماًل موؤثر

ن�صبة الكتب املن�صورة للكبار اأعلى ن�صبة بني جمموع ما ن�صر بعد الكتب املدر�صية 

)206(

حيث و�صلت ن�صبتها اإىل %30.5.
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خمتارات من اإ�صدارات

مطبعة بوالق

Callery
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كتاب »قواعد االأ�صول الطبية« ال�صفحة الثانية.
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كتاب »قواعد االأ�صول الطبية« ال�صفحة االأخرية.
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كتاب »�صبح االأع�صى« ملوؤلفه ال�صيخ اأبى العبا�س اأحمد القلق�صندى، يتناول

�صرًحا لتاريخ م�صر عرب الع�صور، يعود تاريخ طبع هذا االإ�صدار

اإىل عام 1332هـ 1914 م. 
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كتاب »رموز ال�صر امل�صون فى تطبيق الهند�صة على الفنون«، من تاأليف حممد احللوانى، طبعة عام 

1268هـ/1851م، كان تنوع مو�صوعات االإ�صدارات ال�صمة املميزة لن�صاط املطبعة، ونالحظ ا�صم املطبعة 

هنا هو دار الطباعة العامرة ببوالق م�صر القاهرة، وقد ذكر ا�صم على بك جودت كناظر للمطبعة.
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242

الف�صل الرابع
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243

الف�صل الرابع

كتاب »رموز ال�صر امل�صون فى تطبيق الهند�صة على الفنون«، ال�صفحة االأخرية، نالحظ ا�صم املطبعة هنا 

هو دار الطباعة العامرة ببوالق م�صر القاهرة، وقد ذكر ا�صم على بك جودت كناظر للمطبعة.
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244

الف�صل الرابع

كتاب »�صذور الذهب فى معرفة كالم العرب« لالإمام ابن ه�صام االأن�صارى، طبع فى عهد تبعية 

املطبعة للدائرة ال�صنية، عهد اخلديوى اإ�صماعيل، ونالحظ ورود ذكر ا�صم ناظر املطبعة وهو ح�صني 

ح�صنى، كذلك ا�صم املطبعة هنا ورد بلفظ املطبعة اخلديوية.
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245

الف�صل الرابع

كتاب »�صذور الذهب فى معرفة كالم العرب لالإمام ابن ه�صام االأن�صارى«، ال�صفحة االأخرية.
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246

الف�صل الرابع

كتاب »�صناعة �صباغة احلرير« من تاأليف الق�س رافائيل راهب، ثانى اإ�صدارات مطبعة بوالق، طبع عام 

1238هـ/1824م، ي�صرح الكتاب كيفية �صبغ احلرير باالألوان املختلفة، وهذا يدل على تنوع االجتاهات 

الفكرية وكذلك اللغوية الإ�صدارات املطبعة، الغالف اخلارجى.
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247

الف�صل الرابع

كتاب »�صناعة �صباغة احلرير«، ال�صفحة االأخرية.
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248

الف�صل الرابع

كتاب »حتفة وهبى« طبعة ثانية، وهو باللغة الرتكية، طبع عام 1839م، وكان ثمنه 17 قر�ًصا و30 بارة، 

ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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249

الف�صل الرابع
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250

الف�صل الرابع

كتاب »حتفة وهبى«، ال�صفحة االأخرية.
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251

الف�صل الرابع

كتاب »اأ�صول ال�صرائع« وهو ترجمة عربية لكتاب بنتام ال�صهري من اللغة الفرن�صية ) يالحظ اأن الكتاب 

االأ�صلى باللغة االإجنليزية، واأن املوؤلف االأ�صلى مل يذكر ا�صمه على �صفحة العنوان(، وهو من مكتبة 

حممد ح�صني هيكل رئي�س جمل�س ال�صيوخ، �صدر الكتاب عن مطبعة بوالق �صنة 1309هـ/1891 

فى جزءين.

04 Fasl 4 cs3 P256.indd   36 10/30/08   5:23:43 PM



252

الف�صل الرابع

كتاب »مقامات احلريرى فى اللغة العربية والفنون االأدبية«، الغالف اخلارجى.
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253

الف�صل الرابع

كتاب »مقامات احلريرى فى اللغة العربية والفنون االأدبية«، �صفحة داخلية.
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254

الف�صل الرابع

كتاب »مقامات احلريرى فى اللغة العربية والفنون االأدبية«، طبعة عام 1266هـ/1852م، ويعترب من 

اأهم اإ�صدارات املطبعة، حيث يعود اإىل اجليل الثانى من اإ�صدارات املطبعة، ونالحظ اأي�ًصا اأن ا�صم 

املطبعة ذكر حتت ا�صم »دار الطباعة الباهرة الكائنة ببوالق م�صر القاهرة«، طبع هذا الكتاب فى 

عهد الواىل عبا�س حلمى االأول، وهو ع�صر ا�صمحالل واإغالق املطبعة، وكان ناظر اأو مدير املطبعة 

فى ذلك الوقت هو على بك جودت الذى ذكر ا�صمه اأي�ًصا. جدير بالذكر اأن هذا الكتاب الرفيع 

املقام بني كتب االأدب واللغات اأ�صدره امللتزم حممد التون�صى، ومل يطبع على نفقة احلكومة.
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255

الف�صل الرابع

كتاب »مقدمة ابن خلدون ـ ل�صان العرب وديوان املبتداأ واخلرب فى اأيام العرب والعجـم 

والرببر ومـن عا�صرهم من ذوى ال�صـلطان االأكـرب«، طبـع عـلى نفقـة عبد الرحمن 

حممد، ملتزم طبع امل�صحف ال�صريف، وهو اأحد اإ�صدارات املطابع االأهلية.
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256

الف�صل الرابع

كتاب »�صياء النريين فى مداواة العينني«، ونالحظ اأنه بداأت حركة تزيني وزخرفة الإطار ال�صفحة، 

مما يدل على تقدم امل�صتوى الفنى ملطبوعات بوالق، طبع هذا الكتاب فى 1256هـ، اأي�ًصا نالحظ اأن 

ا�صم املطبعة يتغري من اإ�صدار اإىل اآخر حيث ورد هنا »مطبعة الن�صر والتمكني والعز والفوز املبني 

التى اأن�صاأها ببوالق م�صر املحمية �صانها اهلل عن االآفات والبلية«.
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257

الف�صل الرابع
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258

الف�صل الرابع

كتاب »�صياء النريين فى مداواة العينني« ال�صفحة االأخرية.
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259

الف�صل الرابع

»الكتاب االأول من الدرو�س النحوية لتالمذة املدار�س االبتدائية« ملوؤلفه حفنى نا�صف، طبع باملطبعة 

فى عام 1315هـ/1897م، ومت �صراء هذا الكتاب حل�صاب مكتبة املطبعة االأمريية فى عام 1944م مببلغ 

200 مليم طبًقا لتقدير دار الكتب امل�صرية، على ح�صب ما ورد بهام�س الكتاب.
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260

الف�صل الرابع

»قانون نامة همايون« باللغة الرتكية، وقد �صدر فى عهد الواىل حممد �صعيد با�صا.
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261

الف�صل الرابع

»قانون نامة همايون«، ال�صفحة االأخرية.
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262

الف�صل الرابع

كتاب »ل�صان العرب« ملوؤلفه جمال الدين حممد املعروف باأبى منظور االأفريقى امل�صرى 

االأن�صارى، يتعر�س الكتاب لالأجرومية العربية و�صرح قواعدها املختلفة، طبع فى مطبعة بوالق عام 

1300هـ/1883م، الغالف اخلارجى وال�صفحة االأوىل.
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263

الف�صل الرابع
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264

الف�صل الرابع

كتاب »بدائع الزهور فى وقائع الدهور« ملوؤلفه حممد بن اأحمد ابن اإيا�س، يتناول الكتاب تاريخ م�صر على 

مر الع�صور املختلفة، ويقع الكتاب فى اأكرث من جزء، طبع فى عام 1311هـ/1893م ـ 1894م.

04 Fasl 4 cs3 P256.indd   49 10/30/08   5:23:59 PM



265

الف�صل الرابع

كتاب »بدائع الزهور فى وقائع الدهور« غالف اجلزء الثانى.
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266

الف�صل الرابع

كتاب »بدائع الزهور فى وقائع الدهور« ال�صفحة الثانية.
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267

الف�صل الرابع

كتاب »عجائب االآثار فى الرتاجم واالأخبار«، لل�صيخ العالمة عبد الرحمن اجلربتى، وقد ترجم اإىل 

الفرن�صية حتت عنوان

“Merveilles Biographiques et Historiques ou Chroniques”
ونالحظ اأن ا�صم مطبعة بوالق تغري اإىل املطبعة االأمريية Imprimerie R oyale، واأن الكتاب اأ�صبح يوزع 

خارج م�صر بدليل وجود ا�صمى لدور ن�صر، فى اإيطاليا، وفرن�صا، واأملانيا، والنم�صا، واملجر.
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268

الف�صل الرابع

كتاب »اإحتاف امللوك االألباب« يقع الكتاب فى ثالثة اأجزاء، ويتناول �صرية ملوك اأوروبا، وهو مرتجم من 

الفرن�صية اإىل العربية على يد »خليفة حممود«، وقد راجعه ال�صيخ رفاعة الطهطاوى، طبع مبطبعة بوالق فى 

عهد الواىل عبا�س حلمى عام 1266هـ/1850م، ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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269

الف�صل الرابع
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270

الف�صل الرابع

كتاب »اإحتاف امللوك االألباب«، ال�صفحة االأخرية.
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271

الف�صل الرابع

كتاب »العقد الثمني فى حما�صن اأخبار وبدائع اآثار تاريخ االأقدمني امل�صريني«، الغالف اخلارجى.
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272

الف�صل الرابع

كتاب »حما�صن االآثار وحقائق االأخبار«، وهو تاريخ لالإمرباطورية العثمانية من 1166هـ ـ 1189هـ/1752م 

ـ 1775م، من تاأليف اأحمد وا�صف اأفندى، هذه الطبعة اأ�صدرت باالآ�صتانة فى عام 1219هـ/1804م، 

)الن�صخة التى طبعت فى تركيا(، ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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273

الف�صل الرابع
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274

الف�صل الرابع

كتاب »حما�صن االآثار وحقائق االأخبار«، ال�صفحتان االأخريتان.
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275

الف�صل الرابع

04 Fasl 4 cs3 P256.indd   60 10/30/08   5:24:11 PM



276

الف�صل الرابع

كتاب »حما�صن االآثار وحقائق االأخبار«، والذى اأعيد طبعه فى مطبعة بوالق عام 

1243هـ/1827م، ال�صفحة الثانية.
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277

الف�صل الرابع

كتاب »حما�صن االآثار وحقائق االأخبار«، ال�صفحة االأخرية.
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278

الف�صل الرابع

كتـاب »اجلوهرة البهية فى �صرح الو�صية املحمدية«، يتناول الكتاب �صرح ال�صنة النبوية.

الكتاب موؤلف باللغة الرتكية، طبع املنت واحلا�صية فى جزء واحد، ويرجع تاريخ طبعه اإىل عهد نيقوال 

امل�صابكى، اأى اإىل تاريخ مبكر من عمر مطبعة بوالق، فقد طبع فى عام 1240هـ /1825م. وقد طبع يف 

االآ�صتانة قبل ذلك فى 1219 هـ/1805م وترجمه » Garcin de Tassay« اإىل الفرن�صية ببع�س االخت�صار. 

ال�صفحتان الثانية والثالثة. 
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279

الف�صل الرابع
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280

الف�صل الرابع

كتاب »اجلوهرة البهية فى �صرح الو�صية املحمدية«، ال�صفحة االأخرية.
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281

الف�صل الرابع

كتـاب »م�صروع الت�صميم العام للتخطيطات« ملدينة االإ�صكندرية، طبع عام 1921م، باملطبعة االأمريية 

بالقاهرة.
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282

الف�صل الرابع

كتاب »العقد الثمني فى حما�صن اأخبار وبدائع اآثار تاريخ االأقدمني امل�صريني« ملوؤلفه ال�صيد اأحمد كمال 

اأفندى، وهو مدر�س التاريخ واللغة الفرن�صية، يحكى الكتاب تاريخ قدماء امل�صريني مع بيان اأهم اإجنازات 

احل�صارة امل�صرية القدمية، طبع الكتاب فى مطبعة بوالق التى كانت حتمل ا�صم »املطبعة املريية ببوالق 

م�صر املحمية« فى عام 1300هـ/1883م، ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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283

الف�صل الرابع
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284

الف�صل الرابع

كتاب »كتاب التوفيقات االإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بال�صنني االإفرنكية والقبطية«، الغالف 

اخلارجى.
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285

الف�صل الرابع

كتاب »التوفيقات االإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بال�صنني االإفرنكية والقبطية« ملوؤلفه اللواء امل�صرى 

»حممد خمتار با�صا«، وهو يعترب مرجًعا ملقارنة التواريخ الهجرية مبثيالتها امليالدية والقبطية، ونلحظ عبارة 

»حقوق اإعادة الطبع والرتجمة حمفوظة للموؤلف«، وهو ما ي�صري �صمًنا اإىل اأن الكتاب طبع على نفقة 

موؤلفه فى مطبعة بوالق، طبع فى عام 1311هـ/1893م )1894م(، فى عهد اخلديوى عبا�س حلمى الثانى 

ويظهر لنا من خالل ال�صفحة االأوىل �صعار الدولة امل�صرية فى تلك الفرتة »الهالل والنجمة« ال�صفحتان 

الثانية والثالثة.
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286

الف�صل الرابع
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287

الف�صل الرابع

كتاب »االأ�صمدة فى م�صر و�صعف االأرا�صى الزراعية«، طبعة عام 1898، مبطبعة بوالق، ونالحظ اأن ا�صم 

املطبعة هو املطبعة الكربى االأمريية ببوالق م�صر املحمية، باالإ�صافة اإىل اأن مو�صوع الكتاب هو الزراعة، 

مما يدل على اأن االإ�صدارات جاءت متنوعة وملبية لكل املتطلبات، اأي�ًصا جاء هذا الكتاب مرتجًما، مما 

يعد دلياًل على ن�صاط حركة الرتجمة، واإ�صهام املطبعة فى تن�صيطها.
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288

الف�صل الرابع

كتاب »حوا�صى ال�صيد علي املطول« ويتناول �صرح اأ�صاليب البالغة فى اللغة العربية، ويظهر لنا فى اآخر 

�صفحاته ا�صم املوؤلف، وهو ال�صيخ »على املطول«، اأما طبع الكتاب فكان على نفقة اأحد امللتزمني، طبع 

الكتاب فى تاريخ مبكر من عمر مطبعة بوالق �صنة 1241هـ/1826م، ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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الف�صل الرابع
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290

الف�صل الرابع

كتاب »حوا�صى ال�صيد علي املطول«، ال�صفحة االأخرية.
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291

الف�صل الرابع

كتاب »األف ليلة وليلة« طبع عام 1279م، يعترب من االإ�صدارات املهمة ملطبعة بوالق، مرة اأخرى تغري 

ا�صم املطبعة لي�صبح »مطبعة عبد الرحمن ر�صدي ببوالق«، وذلك بعد اأن وهبها الواىل حممد �صعيد 

با�صا اإىل عبد الرحمن ر�صدي، جدير بالذكر اأن عبد الرحمن ر�صدي اأعاد اأو�صاع املطبعة، واأ�صدر 

جمموعة كبرية من الكتب املهمة، نالحظ اأي�ًصا الزخرفة والتزيني ل�صفحات الغالف الداخلى للكتاب.
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292

الف�صل الرابع

كتـاب »ال�صـراج الوهاج فى معاجلة االأمرا�س الباطنة« و�صعه ال�صيد اإبراهيم عبد الغفار، يتناول الكتاب 

ذكر االأمرا�س الباطنة ال�صائعة فى تلك الفرتة وطرق عالجها املختلفة، وهو ما يو�صح تنوع املو�صوعات 

املختلفة التى تناولتها اإ�صدارات املطبعة، طبع هذا الكتاب فى عهد اخلديوى اإ�صماعيل خالل فرتة 

متلك عبد الرحمن ر�صدى للمطبعة، واإدارة ح�صني ح�صنى لها، وهو ما يظهر لنا فى ال�صفحة االأخرية 

من الكتاب فى قول املوؤلف »تعلق املتوكل على ربه فيما يعدى ويبدى ح�صرة عبد الرحمن ر�صدى 

م�صمواًل باإدارة من عليه اأخالقه تثنى ح�صني اأفندى ح�صنى«، ونالحظ اأن ا�صم املطبعة تغري اإىل »املطبعة 

الكربى ذات املحا�صن الزاهرة واالإتقانات الباهرة ببوالق م�صر القاهرة«، اأما عن تاريخ الطبع فقد ذكر 

ل فى ال�صطر  املوؤلف اأنه اأوا�صط �صفر عام 1281هـ/1864م، ثم اأعاد ذكر التاريخ بطريقة ح�صاب اجُلمَّ

االأخري من اآخر االأبيات ال�صعرية، اإال اأنه قد اأخطاأ عند كتابة التاريخ باالأرقام فكتب م1821 بداًل من 

1281هـ ، ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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كتاب »ال�صراج الوهاج فى معاجلة االأمرا�س الباطنة«، ال�صفحتان االأخريتان.
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كتاب »عجائب االآثار فى الرتاجم واالأخبار«، لل�صيخ العالمة عبد الرحمن اجلربتى، �صدر هذا الكتاب 

فى اأربعة اأجزاء عن مطبعة بوالق، وهو كتاب �صامل لتاريخ م�صر فى الفرتات التاريخية املختلفة، وقد 

توفى بعد كتابة اجلزء الرابع الذى يقف عند �صنة 1236هـ/1821م، وال�صكل يو�صح ال�صفحة االأوىل من 

اجلزء الثالث، وهى خا�صة بدخول احلملة الفرن�صية اإىل م�صر عام 1231هـ/1798م، ثم ال�صفحة االأوىل 

واالأخرية من اجلزء الرابع.
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كتاب »عجائب االآثار فى الرتاجم واالأخبار«، الغالف اخلارجى للجزء الرابع.
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كتاب »عجائب االآثار فى الرتاجم واالأخبار«، ال�صفحة االأخرية من اجلزء الرابع وتت�صمن 

نهاية ال�صفحة اإ�صارة اإىل وفاة املوؤلف.
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كتاب »البهجة ال�صنية فى اأعمار احليوانات االأهلية« ملوؤلفه »جومار« وقد ترجمه من الفرن�صية اإىل العربية 

كل من حممد اأفندى عبد الفتاح وم�صطفى ح�صن ك�صاب، يتناول الكتاب اأعمار احليوانات املختلفة 

مثل الفر�س، اجلمل، ..اإلخ، وكما يت�صح لنا من ال�صفحة االأوىل اأن املرتجم ذكر ا�صم املوؤلف دون ذكر 

ا�صم العمل االأ�صلى، ثم قام مبدح حممد على من اأجل التكرمي، طبع مبطبعة بوالق »مطبعة �صاحب 

ال�صعادة« فى عهد حممد على فى عام 1266هـ/1844م.

04 Fasl 4 cs3 P256.indd   85 10/30/08   5:24:41 PM



301

الف�صل الرابع

04 Fasl 4 cs3 P256.indd   86 10/30/08   5:24:42 PM



302

الف�صل الرابع

»البهجة ال�صنية فى اأعمار احليوانات االأهلية«، وال�صفحة االأخرية، وفيها تاريخ الطبع »مبطبعة �صاحب 

ال�صعادة« فى عهد حممد على فى عام 1266هـ/1844م.
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كتاب »كليلة ودمنة« الذى و�صعه عبد اهلل بن املقفع، ظهرت منه اأول ن�صخة عام 1251هـ/1836م، وكان 

ثمنه 17قر�ًصا و30بارة، اأما الن�صخة التى بني اأيدينا االآن فهى حديثة تعود اإىل عام 1920م

)الطبعة التا�صعة(، مما يدل على اأهمية هذا الكتاب.
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كتاب »تعليمات جهادية« ملوؤلفه عثمان نور الدين، يتعر�س الكتاب ل�صرح الفنون احلربية، والو�صائل 

القتالية ال�صائدة فى تلك الفرتة، �صدر هذا الكتاب باللغة الرتكية، وطبع فى عام 1301هـ/1883م، 

ال�صفحتان الثانية والثالثة.
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كتاب »تعليمات اجلهادية«، ال�صفحة االأخرية.
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الكتاب املطبوع وماهية التاأثري

تاريخها  من  متباينة  فرتات  م�صر يف  �صدرت يف  التي  الكتب  اإىل  العابرة  النظرة  اإن 

الثقايف، لي�صت كافية باأی حال لكي نتفهم ف�صل واأثر الكتاب العربي املطبوع على عاملنا 

الذي نعي�ش فيه؛ ولذا فاإننا البد اأن نحتكم اإىل حقائق ومعطيات منظومة ن�صر الكتب.

 اأوىل تلك احلقائق اأن انت�صار الكتاب املطبوع يف م�صر قد ارتبط يف بادئ االأمر باالأوامر 

التي اأ�صدرها حممد علي اإىل مدير مطبعة بوالق لطبع الكتب الالزمة للمدار�ش املختلفة، 

اإليها. وبناًء  والتي كانت تطبع على نفقة احلكومة ثم توزع على كل من كانوا يف حاجة 

اأو  بالوايل  العربي املطبوع يف خطواته االأوىل يف م�صر، ارتبطت  فاإن رحلة الكتاب  عليه، 

اأو قد  بناًء على رغبة خا�صة منه يف طبع كتاب ما،  بالطبع  ا 
ً
اأمر البا�صا الذي كان ي�صدر 

يكون بناء على رغبة من ديوان اجلهادية. 

اأما ثاين تلك احلقائق هي اأن ترجمة ون�صر كتب الفنون، واالآداب، والعلوم االجتماعية، 

واالقت�صادية، واللغات قد ن�صط خالل االأربعينات من القرن التا�صع ع�صر بعد اأن تقل�ش 

اجلي�ش امل�صري، وتربز اأهمية هذا الن�صر يف اأنها فتحت اأكرث من باب يف اجتاه تكوين املثقف 

اجلديد يف م�صر ثقافة مدنية معا�صرة، حيث اأ�صبح يطلق على الذين تلقوا تعليًما ع�صرًيا 

الف�صل اخلام�س

الكتاب العربي املطبوع واأثره يف املجتمع امل�صري

05 Fasl 5 cs3 P360.indd   1 10/30/08   5:26:12 PM



310

الف�صل اخلام�س

تركية  »االأفندي«، وهي كلمة  يتفق مع ميول حممد علي يف حتديث ومتدين م�صر لقب 

القلم من  اأن يكون من حملة  اللقب  يتمتع بهذا  ال�صيد، وي�صرتط فيمن  اأو  املوىل  تعني 

الكتاب والعلماء. واأولئك الذين كانوا يتمتعون به يف م�صر كانت جمموعة من املوظفني 

الفنيني الذين يعملون يف ديوان الروزنامة )املالية(.

وثالث تلك احلقائق هي طبيعة املو�صوعات، والتي كانت تخ�صع الختيارات حممد 

اأي  واالإدارات،  واالأ�صطول،  واجلي�ش،  وامل�صانع،  املدار�ش،  خلدمة  فهي  نف�صه   
)207(

علي

بعبارة اأ�صح خلدمة املن�صاآت احلديثة التي اأن�صاأها بنف�صه. وعلى الرغم من اأن البداية كانت 

للقارئ  واملطلوبة  املهمة  امل�صاحة  اأعطت  اأنها  اإال  التعليمية،  بالعملية  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط 

واملثقف لكي يتقبل الكتاب املطبوع، وبالتدريج تتحول قراءة الكتاب املطبوع لثقافة عامة، 

الو�صطى »وال �صك  الطبقة  ثقافة  نيللي حنا يف كتابها عن  اإليه  اأ�صارت  الذي  االأمر  وهو 

ا بالغ االأهمية اأتاح فر�صة انت�صار الكتب 
ً
اأن اإدخال الطباعة يف عهد حممد علي كان اأمر

اأن املطابع التجارية اأخذت يف  اأو�صع نطاًقا مما كانت عليه احلال من قبل؛ خا�صة  ب�صورة 

الظهور، فقد اأ�صبحت الكتب زهيدة الثمن، متاحة لكثري من النا�ش، وزاد من ات�صاع نطاق 

)208(

تداولها االإ�صالحات التعليمية واإقامة نظام حديث«.

املعرفة  انتقال  قد �صجع على  املطبوع  العربي  الكتاب  اأن  احلقائق  تلك  وي�صتنتج من 

وتداولها بني طبقات املجتمع امل�صري املختلفة، حيث �صكل ظاهرة ثقافية، ومعرفية، وجتارية 

نتج عنها اأن اأ�صبح الكتاب العربي املطبوع يف متناول كافة فئات املجتمع. كذلك فاإن منو 

ثقافة اقتناء الكتاب املطبوع، وخا�صة من قبل اأفراد الطبقة الو�صطى، التي مل تكن تنتمي 

اإىل طبقة احلكم اأو طبقة علماء الدين، ُيعد ظاهرة ثقافية ذات مغزی ومدلول اجتماعي 

وثقايف، مما كان االأثر الوا�صح على ثقافة تلك الطبقات، وعلى االإنتاج الفعلي للكتب وعلى 

املادة التي تن�صرها تلك الكتب. يقابل هذه الزيادات يف االإ�صدارات زيادة مماثلة يف عدد 

اأ�صبح ن�صر االأدب العربي  القراء، وبوجه خا�ش يف كم الكتب الدينية، واالأدبية لذلك 

املبكر اإحدی املهام االأ�صا�صية لدور الطباعة، حمققة بذلك حالة الفتة للنظر، اأحدثت فيها 
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طباعة الكتب نه�صة لالأدب االإ�صالمي القدمي، يف نف�ش الوقت الذي اأ�صبحت فيه املطبعة 

اأداة مهمة لت�صليط ال�صوء على املجهول من تراث احل�صارة االإ�صالمية؛ فقد اأخرجت للنور 

كتًبا كانت ال تزال خمطوطة، كانت على و�صك االختفاء، وجعلتها يف متناول قراء العربية 

)209(

حول العامل.

وعلى �صعيد اآخر، كانت هناك نتائج اجتماعية النت�صار الكتب واالإقبال على اقتنائها، 

املتعلمة  الو�صطى  الطبقة  التوازن بني  نوًعا من  للقراءة حققت  اأ�صاليب جديدة  فوجدت 

 االأمر الذي يعني اإتاحة رافد جديد من الثقافة العلمية غري الثقافة 
)210(

واملدار�ش الدينية،

غري  نتيجة  يكون  اأن  ميكن  التوازن  هذا  حم�صة.  دينية  اأ�ص�ش  على  تقوم  التي  املنت�صرة 

مبا�صرة ملبداأ جماعية القراءة؛ فلم يكن اأ�صحاب الكتب يقروؤونها وحدهم، حيث و�صلت 

حمتويات الكتب اإىل دائرة اأو�صع من املتلقني ب�صبب عادة القراءة ب�صوت جهوري، فاإذا 

اأفراد االأ�صرة، فهو يقراأ الكتاب على جميع  كان هناك �صخ�ش واحد يعرف القراءة بني 

اأفراد اأ�صرته. اأ�صف اإىل ذلك التاأكيد على اأن الكتاب املطبوع قد اأكد على مبداأ التدوين 

اإنتاج  واأدی  الزمان،  من  طوياًل  ردًحا  ا�صتعمل  الذي  التعلم  يف  ال�صفاهية  مبداأ  �ش  وقوَّ

الكتب الرخي�صة اإىل جماراة مو�صوعات الكتب وحمتواها الحتياجات القراء اجلدد من 

حيث اللغة، واالأ�صلوب، واملو�صوعات كنتيجة مبا�صرة للظروف ال�صائدة.      

القوی  خمتلف  بني  العالقة  يف  جديدة  اأبعاد  اإيجاد  اإىل  الكتب  انت�صار  اأدی  كما 

االجتماعية، فكان اإقبال النا�ش من خمتلف الطبقات، مع التفاوت يف م�صتوياتهم املادية، 

وكذلك م�صتوياتهم التعليمية، على قراءة الكتب نف�صها، حقق نوًعا من التمازج الثقايف 

الق�صايا  من  الكثري  حول  عاًما  راأًيا  خلق  الذي  االأمر  االجتماعية،  القوی  خمتلف  بني 

خ�صو�ًصا يف وقت مل تكن اجلرائد اليومية بداأت عملها اأو متار�ش هيمنتها على جمريات 

الراأي العام،كما كان ذلك يعني ات�صاًعا لنطاق التعبري عن امل�صالح، واأن قوی اأخری –غري 

العلماء- ا�صتطاعت ا�صتخدام الكتابة كو�صيلة للتعبري. وهو االأمر الذي ظهر اأثره فيما بعد 

 تقوم على جمموعة املثقفني 
)211(

بتكوين طبقة و�صطى متعلمة تختلف عن طبقة العلماء،
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الب�صيط  ال�صارع  فهم عني رجل  �صديد  نظرة احرتام  العامة  اإليهم  نظر  الذين  »االأفندية« 

على ما يحدث من حوله يف اأمور ال�صيا�صة واالقت�صاد، وال تزال االأفالم ال�صينمائية حتمل 

لنا طيًفا من �صكل املثقف الذي ر�صخ يف الذهن وهو يحمل جمموعة من الكتب يحملها 

باعتزاز، ويجله كل من مير بجانبه.

غـري اأن الـدور الذين قامت به طبقة املثقفني »االأفندية« يف عملية التطوير والتحديث 

ر على النحو املطلوب، ذلك اأن غالبية اأبناء هذه الطبقة قد �صهدوا لونًا من احلب�ش اأو 
ْ

مل ي�ص

الكبت داخل �صدفة اجلي�ش، حيث ان�صرفت اهتماماتهم اإىل العلوم الع�صكرية، والطبية، 

اإن�صاء وزارة  والطبيعية، باالإ�صافة اإىل اأن قاعدة االأفندية مل تكن قد ات�صعت بالرغم من 

للمعارف، واإر�صال البعثات.

واأ�صبحوا ركيزة  الطبقة،  قاعدة هذه  ات�صاًعا يف  �صهد  اإ�صماعيل  لكن ع�صر اخلديوي 

اإن�صاء املدار�ش  اأ�صا�صية يف �صناعة وحتديث املجتمع امل�صري، فلقد تو�صعت احلكومة يف 

التي  املهند�صخانة  مدر�صة  املدار�ش:  هذه  اأمثلة  ومن  الثانوية،  االبتدائية،  اأنواعها:  بكافة 

ا�صمها  وكان  1868م،  عام  اأن�صئت يف  احلقوق  مدر�صة  بالعبا�صية،  1866م  عام  اأن�صئت 

1872م، وكان الغر�ش  اأ�ص�صت يف عام  مدر�صة »االإدارة واالأل�صن«، مدر�صة دار العلوم، 

منها تخريج اأ�صاتذة للغة العربية، باالإ�صافة اإىل مدار�ش الطب والوالدة، املدار�ش ال�صناعية 

)مدر�صة الفنون وال�صنائع 1868م، مدر�صة التلغراف 1868م، فرقة النقا�صني 1869م، 

وفرقة عمليات املرور 1870م( وكذلك املدار�ش  اخل�صو�صية )مدر�صة امل�صاحة واملحا�صبة 

1869م«، ... (. ويجب  1868م، مدر�صة الل�صان امل�صري القدمي »اللغة امل�صرية القدمية 
االإ�صارة يف هذا املقام اإىل ف�صل اإ�صماعيل يف اإن�صاء اأوىل مدار�ش تعليم الفتيات يف القطر 

امل�صري، اإميانًا منه باأهمية تعليم الفتاة وتاأكيًدا على الدور املحتمل للمراأة يف تلك الفرتة، 

واملوؤكد فيما بعد. ففي �صنة 1873م اأن�صئت ال�صيدة ج�صم اآفت هامن ثالث زوجات اخلديوي 

اإ�صماعيل مدر�صة ال�صيوفية، وكان بها نحو مائتي طالبة يتعلمن جمانًا، ف�صاًل عن االإنفاق 

)212(

على ماأكلهن وملب�صهن ويتعلمن القراءة والكتابة، وحفظ القراآن الكرمي... الخ.
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على جمال  وجلية  وا�صحة  ب�صماته  ظهور  اإىل  االأفندية  طبقة  قاعدة  ات�صاع  اأدی  لقد 

ن�صئت يف عهد اخلديوي 
ُ
الطباعة والن�صر وكذلك ال�صحافة، فمع ازدياد عدد املدار�ش التي اأ

اإ�صماعيل، ازداد عدد املثقفني، مما اأدی اإىل التو�صع الهائل يف كمية الكتب املطبوعة �صواء 

من قبل احلكومة، اأو من قبل امللتزمني. وظهر العديد من املطابع اخلا�صة �صواء للم�صريني 

اأو لالأجانب، وبذلك حتول الكتاب املطبوع من اأداة حكومية تتحكم فيما تن�صره للنا�ش، 

ا ل�صيا�صتها اإىل اأداة جمتمعية يف اأيدي ال�صعب، حيث اأ�صبح 
ً
بحيث يكون موافًقا وم�صاير

الكثري من اأفراده على علم مبا يجري يف الداخل واخلارج. ويت�صح ذلك من كرثة عدد 

الكتب التي ن�صرت يف عهد اخلديوي اإ�صماعيل، واأعداد ال�صحف التي طبعت يف ع�صره، 

اأو ال�صحف االأهلية واأولها واأهمها: �صحيفة  �صواء �صحًفا حكومية مثل الوقائع امل�صرية، 

 وكذلك انت�صرت 
)213(

وادي النيل التي اأ�صدرها عبد اهلل اأبو ال�صعود يف 5 يوليو 1867م.

مطابع امل�صريني، فعلى �صبيل املثال اأن�صئت املطبعة الوهبية يف عام 1863م، وقامت بطبع 

كتاب »مراقي الفالح �صرح نور االإي�صاح« ونالحظ اأن هذا الكتاب ال يتحدث عن الفنون 

احلربية، اأو االأمرا�ش الطبية، اأو العلوم الهند�صية، بل يتناول ما مي�ش حاجة الفالح الب�صيط 

لتنمية زراعة اأر�صه. يف عام 1868م اأ�ص�ش حممد عارف جمعية املعارف التي اأ�صبحت 

دار املعارف لن�صر الكتب النافعة، حيث طبعت جريدة نزهة االأفكار.

اأدت  امل�صري،  املجتمع  ثقافية يف  ظاهرة  اأحدث  قد  املطبوع  الكتاب  اأن  �صابًقا  ذكرنا 

الدكتور  عليه  اأطلق  ما  وهو  والثقافية،  االجتماعية  التحوالت  من  اإحداث جمموعة  اإىل 

يونان لبيب رزق ظهور طبقة »االأفندية«، والتي اأخذت على عاتقها ن�صر االأفكار التنويرية 

والتحديثية التي قد اكت�صبتها من تداولها للمعارف التي �صمها الكتاب املطبوع، وب�صكل 

اأفكارها  ن�صر  الطبقة  تلك  خاللها  من  ت�صتطيع  اآلية  وجود  من  بد  ال  كان  و�صوًحا  اأكرث 

التنويرية، وقد ظهرت تلك االآلية يف �صورة �صحف، وجرائد، وجمالت. ولعل اأهم تلك 

ال�صحف و اجلرائد هي جريدة »الوقائع امل�صرية«. وعلى الرغم من كونها جريدة اإخبارية 

ر�صمية تن�صر االأوامر احلكومية اإال اأنها يف ع�صرها الذهبي - ع�صر ال�صيخ رفاعة الطهطاوي 
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االإيجاز  من  ب�صئ  ونتناول  الخ،   ... واإخبارية  واإجتماعية،  �صيا�صية،  جريدة  اأ�صبحت   -

لنجاح  مبا�صرة  الغري  االإيجابية  االآثار  من  باإعتبارها  امل�صرية  الوقائع  جريدة  وتطور  ن�صئة 

�صناعة الكتاب العربي املطبوع يف م�صر.

ن�صاأة وتطور جريدة الوقائع امل�صرية

مل ُيْعرف عن حممد على اأنه ر�صم لنف�صه �صيا�صة �صحفية وا�صحة غري اأنه كان م�صغوًفا 

على  باالطالع  كذلك  اأخبار،  من  ت�صمنته  ما  ومعرفة  االآ�صتانة  �صحف  على  باالطالع 

ال�صحف الغربية، فلقد كانت عنده رغبه ملحة فى التعرف على اأخبار الداخل واخلارج؛ 

ومن ثم فكر فى اإن�صاء الوقائع امل�صرية واعتبارها جريدة احلكومة الر�صمية؛ فاأ�صدر اأمره 

يطلب  الدواوين  وروؤ�صاء  املديرين  اإىل  كتب  كما  اجلريدة،  هذه  لن�صر  الو�صائل  بتهيئة 

التى  الوقائع  عن  خ�صو�صية  خال�صة 

حت�صل باجلهات واإر�صالها اإىل قلم الوقائع 

ع�صر  اخلام�ش  بتاريخ  اإن�صاوؤه  �صار  الذی 

من رجب �صنة 1244هـ لطبعها وتوزيعها 

وحت�صيل  واجلهادية  امللكية  الذوات  على 

ما تقرر على ذلك من الر�صوم، مل تكن 

بالوقائع  عناية حممد على عناية �صطحية 

الواىل  متاعب  من  الرغم  على  امل�صرية، 

االإح�صا�ش  اأن  بيد  ت�صغله،  كانت  التى 

مُيلى  كان  الذی  هو  ال�صحيفة  بخطر 

نواحى  بجميع  الفائقة  العناية  تلك  عليه 

وم�صدر  الر�صمية  جريدته  فهى  ن�صاطها، 

دعايته فى االأقاليم وبني اخلا�صة والعامة، 

 )�صكل 77( العدد االأول من الوقائع امل�صرية، 

والذی �صدر يـوم الثـالثاء 25 جـمــادی االأوىل 

عـام  1244هـ/3 دي�صمرب 1828م، وهو حمرر باللغتني 

الرتكية والعربية.
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وظهر هذا االإح�صا�ش وا�صًحا بقيمة ال�صحف واأثرها من متابعته الدقيقة لوقائع كريت وهى 

على غرار الوقائع امل�صرية �صكاًل ومو�صوًعا.

�صدر العدد االأول من الوقائع امل�صرية )�صكل 77( فى اخلام�ش والع�صرين من جمادی 

االأول �صنة 1244هـ املوافق الثالث من دي�صمرب �صنة 1828م، ومل يكن لها موعد معلوم 

فى الظهور فاأحيانًا ت�صدر ثالث مرات فى االأ�صبوع، واأحيانًا اأخری مرة واحدة، وفى بع�ش 

االأحيان تطول الفرتة بني العدد والعدد، فقد �صدر العدد الثانى منها بعد �صدور االأول 

اأ�صبوعان حتى  باأربعة ع�صر يوًما، و�صدر العدد الثالث بعد الثانى بع�صرين يوًما، وم�صى 

�صدور العدد الرابع واحتاجت اأحد ع�صر يوًما ل�صدور العدد اخلام�ش، وتعطلت ثمانية اأيام 

ثم �صدر على اأثرها العدد ال�صاد�ش، ثم م�صى اأ�صبوع �صدر بعده العدد ال�صابع، وثمانية 

اأيام اأخری ظهر بعدها العدد الثامن.

خرج العدد االأول تت�صدره االفتتاحية باللغتني الرتكية فى اليمني وترجمتها العربية 

فى الي�صار، وتعترب افتتاحية العدد االأول من الوقائع اأهم ما حمل هذا العدد، فهى ت�صور 

لنا اأهداف �صدور الوقائع امل�صرية وتر�صم لنا خطتها وتبني غايتها نن�صرها هنا لتف�صح لنا 

)214(

عن هذا كله.

»احلمد هلل باری االأمم وال�صالة وال�صالم على �صيد العرب والعجم اأما بعد، فاإن حترير 

ومن  العامل،  هذا  �صحيفة  فى  املتدبجني  اآدم،  بنى  جن�ش  اجتماع  من  الواقعة  االأمور 

ائتالفهم وحركاتهم و�صكونهم ومعامالتهم ومعا�صراتهم التى ح�صلت من احتياج بع�صهم 

بع�ًصا، هى نتيجة االنتباه والتب�صري بالتدبري واالإيقان واإظهار الغرية العمومية و�صبب فعال 

اأن  اأوىل االألباب، ومن حيث  منه يطلعون على كيفية احلال والزمان، وهذا وا�صح لدی 

االأمور الدقيقة احلا�صلة من م�صالح الزراعة واحلراثة وباقى اأنواع ال�صنايع التى با�صتعمالها 

يتاأتى الرخاء والتي�صري، هى اأ�صباب للح�صول على الرفاهية، وعلى االجتناب واالحرتاز مما 

ينتج منه ال�صرر واالأذا )كذا( خ�صو�ًصا فى م�صر بل هى اأ�صا�ش نظام البلدان وتدبري راحة 

اأمور  البالد ومتهيدها واعتدال  اأحوال  النعم فى ترتيب  اأفندينا وىل  اأهلها ففكر ح�صرت 
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اأهلها وتوطيدها، وفى نظام القری والبلدان ورفاهية �صكانها وراحتهم وو�صع ديوان اجلرنال 

قا�صًدا من و�صعه اأن ترد االأمور احلادثة الناجت منها النفع وال�صرر اإىل الديوان املذكور واأن 

ينتخب وينقح فيه منها ما منه ينتج النفع واالإفادة حتى اإذا ظهر عند املاأمورين نوعا النفع 

وال�صرر، ينتخب ما منه ت�صدر املنفعة، ويجتنب عنه ما منه يح�صل ال�صرر وهذه االإرادة 

ال�صاحلة ال�صادرة من ح�صرة �صعادة وىل النعم واإن كانت قد جرت فى ديوان اجلرنال اإىل 

االآن اإال اأنها مل تكن عمومية اإمنا االآن فاأراد وىل النعم اأن االأخبار التى ترد اإىل الديوان 

ترد من  التى  االأمور  بع�ش  مع  وتنت�صر عموما  مفيد،  هو  ما  منها  وينتخب  تتنقح  املذكور 

جمل�ش املذاكرة ال�صامى واالأمور املنظور بها فى ديوان اخلديوی واالأخبار التى تاأتى من 

اأقطار احلجاز وال�صودان ومن بع�ش جهات اأخری، وذلك ليكون كله نتيجة للح�صول على 

الفوايد احل�صنة التى هى مق�صود وىل النعم، وتقوميًا ملمار�صة املاأمورين الفخام وباقى احلكام 

قد الح فى �صمري  ال�صئ )كذا(  وامل�صالح ومن كون هذا  االأمور  تدبري  املقلدين  الكرام 

عموًما  وانت�صارها  املذكورة  االأمور  بطبع  ال�صريف  اأمره  اإ�صدار  النعم  وىل  ال�صنية  الذات 

م�صتعيًنا باهلل وقد �صميت وا�صتهرت بالوقائع امل�صرية وباهلل ح�صن النية«.

وقد  على،  حممد  يرجوها  كان  التى  ال�صورة  على  الوقائع  الإخراج  االأ�صباب  ُهيئت 

�ُصلمت مقاليدها اإىل ديوان املدار�ش الذی م�صى ي�صرف عليها اإىل اأخريات عهد اإبراهيم، 

ثم اأحيلت �صئونها فى تلك الفرتة اإىل قلم الرتجمة اجلديد الذی ُنقل اإىل مدر�صة االأل�صن 

بالنا�صرية.

وقد ُعني لتحرير اللغة الرتكية فيها واإدارتها �صامى اأفندی ابتداء من العدد الثانى ويعترب 

هو الناظر االأول للوقائع واأحد موؤ�ص�صيها، ومن اأ�صحاب الف�صل فى رعايتها ونه�صتها.

�صنتيمرًتا وعر�صها  �صبعة وثالثون  ال�صفحة  اأربع �صفحات، طول  الوقائع فى  �صدرت 

اثنان وع�صرون �صنتيمرًتا ذات نهرين، فى اأحدهما املو�صوعات باللغة الرتكية وفى االآخر 

ترجمتها باللغة العربية، وقلما كانت ت�صدر الوقائع فى اأكرث من اأربع �صفحات واإن �صدرت 

فى القليل النادر منها فى ثمانى �صفحات، وقد بلغ اأحد اأعدادها ثمانى ع�صرة �صفحة.
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ت�صمنت اأعداد الوقائع بع�ش االأخبار الداخلية وخا�صة ما ات�صل منها باأخبار الواىل، 

ثم عنيت باملجال�ش الر�صمية كحوادث جمل�ش امل�صورة وحوادث الديوان اخلديوی وبع�ش 

اأخبار خارجية وغريها من اأخبار الداخل فى املدن املهمة كاالإ�صكندرية، كما تخ�ص�صت 

بع�ش �صفحاتها للم�صائل التجارية وقليل من االإعالنات انت�صر هنا وهناك، وتتميز الوقائع 

ر�صانة  تبلغ  واإن مل  فيها،  االأخبار  رواية  اأ�صلوبًا من  اأرق  افتتاحياتها  باأن  العهد  فى ذلك 

االأ�صلوب وبالغة الكالم الذی ُعرفت به فيما بعد، وينبغى اأن نذكر هنا اأن اللغة العربية 

واإي�صاًحا،  تف�صياًل  اأكرث  باالأخرية  اخلا�ش  النهر  كان  اإذ  للرتكية،  ترجمة حرفية  تكن  مل 

وكان ا�صم اجلريدة يكتب »وقائع م�صرية« فى راأ�ش ال�صفحة وفى �صمال هذا اال�صم ُر�صم 

اأ�صي�ش زرع يرمز ل�صجرة القطن وبقيت االأعداد االأوىل حمتفظة بهذا الرمز.

ومع �صدور العدد الثامن ع�صر اأ�صبح لراأ�ش ال�صفحة رمز يتفق وتاريخ م�صر اخلال�ش 

النخيل، ومل  �صجريات  اإحدی  واأطلت  للبزوغ  ال�صم�ش  تهياأت  ورائه  ومن  الهرم  ور  ف�صُ

َتْخُل ال�صفحة االأوىل من ر�صم ميزان »هوای م�صر« ويق�صد به )ميزان درجة احلرارة( كما 

اأ�صري اإىل املقيا�ش الذی يدل على مدی ارتفاع من�صوب مياه النيل.

وقد اْحُتِفظ فى اأ�صفل ال�صفحة االأوىل مبكان ذكر فيه »طبعت هذه الوقائع امل�صرية، بعون 

خالق الربية، مبطبعة �صاحب الفتوحات ال�صنية، ببوالق م�صر املحمية«، وبقيت ت�صدر فى 

مطبعة بوالق اإىل العدد 535 ال�صادر فى ال�صاد�ش والع�صرين من �صفر �صنة 1246هـ/

اخلام�ش ع�صر من يونيه �صنة 1833م ثم مبطبعة الوقائع بالقلعة حتى ال�صاد�ش والع�صرين 

من جمادی االآخر �صنة 1261هـ/الثالث من يوليه �صنة 1845م وعادت به ت�صدر مبطبعة 

بوالق اإىل اأواخر عهد �صعيد.

احلاكم  البيت  واأمراء  املوظفني  كبار  بيئة  هى  خا�صة،  بيئة  فى  امل�صرية  الوقائع  قرئت 

وعلماء امل�صريني ي�صتقبلونها هدية وحتية من احلكومة، ثم فكرت الدولة فى طبقة مهمة من 

طبقات االأمة وهى طبقة طالب العلم الذين كان لهم عند احلكومة مكانة ممتازة والذين 
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التى  التن�صئة  متليها  �صرورة  عليهم  الوقائع  توزيع  كان  لذلك  وعطفها،  رحابها  فى  عا�صوا 

اأرادتها احلكومة لهم، تريد اأن يعلموا من اأمر النظام اجلديد واأف�صاله اأكرث مما كانت ترجو 

اأن يعلمه غريهم من فئات النا�ش فكانت توزع عليهم ال�صحيفة باملجان.

ولي�ش معنى هذا اأن الواىل قد اأعفى املوظفني من اال�صرتاك فى الوقائع، فذلك االإعفاء 

ا مباًحا جلميع موظفى احلكومة امل�صرية؛ فقد ُفر�ش على فئة معينة من املوظفني  مل يكن حقًّ

من  امل�صرية  احلكومة  موظفى  ا�صرتاك  اأن  على  راأی حممد  فقد  اجلريدة،  فى  اال�صرتاك 

ا له اأ�صبابه ومربراته، فهى جريدة احلكومة ت�صدر 
ً
االأتراك اأو امل�صريني فى الوقائع كان اأمر

باللغتني العربية والرتكية، ي�صتطيع اأن يقراأها املوظف امل�صری وي�صتطيع اأن يقراأها املوظف 

الرتكي، وكالهما كان ي�صتفيد منها بحظ، ويری فيها �صيًئا جديًدا مبا حملت من اأخبار 

ومو�صوعات.

�صيا�صة حممد على فى توجيه الوقائع

ت�صدر اجلريدة خالية من  اأن  اأراد  بجريدته، حيث  �صديد االهتمام  كان حممد على 

اأی اأخطاء اأو اأی نق�صان، اإذ كانت ت�صايقه االأخطاء املطبعية وخا�صة تلك االأخطاء التى 

ا اإىل خمتار بك ُيخربه باأنه طلب م�صودات 
ً
يرتتب عليها ا�صطراب فى املو�صوع؛ فاأ�صدر اأمر

قائمة ال�صباط املطبوعة فى الوقائع وعاينها فوجدها غري مطابقة للمطبوع، فاأ�صدر اأمره باأن 

ُي�صتدعى ناظر الوقائع وُي�صتجوب فى �صبب تغيري بع�ش االأرقام الواردة فى اأ�صل القائمة 

املذكورة دون ا�صتئذان.

فى الوقت ذاته كان حممد على يوحى بن�صر املقاالت فى املو�صوعات التى يهمه اأن 

يطلع عليها اجلمهور، ويری فيها �صورة للحكومة العادلة التى تعطى كل ذی حق حقه، 

وكانت هذه املقاالت التى ي�صعها اأحد رجاله اأو موظفيه �صواء اأكانوا من امل�صريني اأم من 

االأجانب تْلقى من لدنه عناية خا�صة فيطلع عليها ويدىل فيها براأی قبل ن�صرها فى الوقائع 

واإذاعتها على قرائها.
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)�صكل 78( رفاعة بك الطهطاوی امل�صرف على الوقائع امل�صرية.

لذلك فاإن الوقائع امل�صرية تعترب فى اأيام حممد على وخلفائه الثالثة اإبراهيم، وعبا�ش، 

و�صعيد مرجًعا من اأهم املراجع التاريخية الر�صمية وخا�صة فى ال�صدر االأول من حياتها 

كاأول جريدة م�صرية ن�صرت باللغة العربية فى م�صر.

دور ال�صيخ رفاعة الطهطاوى فى جتديد الوقائع وتطوير �صيا�صتها

اأحد  اإىل  رئا�صة حتريرها  اإ�صناد  امل�صرية هو  الوقائع  التى طبقتها  التطوير  اأوجه  اأهم  من 

امل�صريني االأكفاء، ذوی املهارة والقدرة على قيادة اجلريدة اإىل مزيد من االزدهار؛ من هوؤالء 

اأجدر امل�صريني  78( الذی كان  ال�صيخ رفاعة الطهطاوی )�صكل  امل�صريني االأكفاء كان 

ا لطبيعة ن�صاأته الثقافية التى كانت متزج فى وعى بني ثقافة عربية 
ً
بهذا املن�صب اجلديد نظر

ر�صينة، وثقافة اأوروبية جديدة.

الطهطاوی  رفاعة  ال�صيخ  ولد 

1216هـ/1801م  �صنة  فى 

وحفظ القراآن، ثم التحق باالأزهر 

علوًما  تلقى  حيث  ال�صريف، 

واجلغرافيا  التاريخ  مثل  اأخری 

نظر  فى  ميثل  فكان  واالأدب، 

العالمة،  االأديب  املعا�صرين 

الثابت احلجة فى كل علم وفن.

در�ش ال�صيخ رفاعة الطهطاوی 

اإىل  �صافر  ثم  �صنتني،  االأزهر  فى 

فرن�صا اإماًما لالإر�صالية التى بعثها 

وهناك  باري�ش،  اإىل  على  حممد 

مل يقم بدور االإمامة وحدها، بل 
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جعل داأبه اأن يتح�صل على اأكرث ما ميكن معرفته، وكتب كتابه امل�صهور »تخلي�ش االإبريز 

فى تلخي�ش باريز« وتعلم اللغة الفرن�صية. على مدار خم�ش �صنوات، وهى مدة اإقامة ال�صيخ 

فى باري�ش، تعلم خاللها الرتجمة من جميع العلوم على اختالف ا�صطالحاتها، وطبعت 

واالأواخر«  االأوائل  عوائد  غريب  فى  الفاخر  »قالئد  �صماها  ر�صائل  جملة  بوالق  فى  له 

وعندما عاد اإىل م�صر ُعني مرتجًما فى مدر�صة طره.

ا فى �صنة 1257هـ، وقد ا�صتطاع  توىل ال�صيخ الطهطاوی مقاليد الوقائع امل�صرية ر�صميًّ

احلكومة الأرتني بك  تعيني  بالرغم من  اجلريدة،  فى حترير  و�صخ�صيته  يفر�ش وجوده  اأن 

اإهماله واالنت�صار عليه وم�صى  فيما بعد بحيث متكن من  الداخلية  اأخبارها  م�صرًفا على 

فى طريقه قدًما؛ فبداأ مهمته فى اأول االأمر بتنظيم اجلريدة وتغيري ا�صمها، وو�صع لذلك 

اأن  اأی  بداأت تتم�صر فى لغتها؛  الوقائع فى عهدها اجلديد  اأن  اأن نذكر  منوذًجا، وينبغى 

اأ�صول  ي�صع  كان  رفاعة  ال�صيخ  ح�صرة  اإن  »حيث  ال�صدارة  مكان  اأخذت  العربية  اللغة 

قالب ح�صن  فى  الرتكية  الرتجمة  اإفراغ  اأعمال  ثم حتال  العربية«  اللغة  بح�صب  اجلريدة 

دون االإخالل باالأ�صل العربى، ثم اأ�صافت وثيقة االإ�صالح اجلديدة للوقائع مالحظة تعترب 

من اأهم ما دخل على الوقائع وهى تكليف ناظر مطبعة بوالق برتجمتها اإىل اللغة الرتكية 

وكان فيما م�صى م�صرًفا على املطبعة والوقائع مًعا، وفى ذلك لون من التخ�ص�ش تفرغت 

له اجلريدة الر�صمية.

ولي�صت اللغة العربية اأو ا�صتقالل اجلريدة هما املك�صب االأوحد من وراء هذا التطوير 

والتحديث بل اإن االأخبار امل�صرية اأی التى تخ�ش م�صر كان لها ال�صبق فى الن�صر والتحرير، 

فعلى الرغم من ن�صر االأخبار اخلارجية فى اجلريدة اإال اأن االأخبار امل�صرية كانت هى املادة 

االأ�صا�صية، وكذلك قررت احلكومة اإ�صافة بند للحوادث اخلارجية فى اجلريدة واحلوادث 

اجلديدة التى مل يتقادم عهدها حتى ال ت�صقط قيمتها مع حتفظ امل�صئولني فى ن�صر »املواد 

غري املنا�صبة«.
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اأعطى ال�صيخ رفاعة للوقائع �صكاًل جديًدا، وو�صع لها ا�صًما جديًدا »مظهر اأخبار م�صرية« 

واأقر ال�صوری هذا اال�صم غري اأن البا�صا مل يجزه وبقيت الوقائع با�صمها االأول املعروفة به 

حتى االآن، وم�صى رفاعة اأفندی يحرر االأ�صل العربى ويرتب اجلريدة ب�صفة عامة، يعاونه 

فى ذلك املرتجمون من رجال مدر�صة االأل�صن، وقد بذل ال�صيخ رفاعة جهده فى رعاية 

ذلك  فى  وا�صتعان  باإدراكه،  ويت�صل  بفهمه،  يليق  مبا  اأ�صلوبها  من  طور  حيث  ال�صحيفة 

العطار  تلميذ  الدين  �صهاب  وال�صيد  ال�صدياق  فار�ش  اأحمد  اأهمهم  املحررين،  من  بفئة 

وم�صاعده.

كان ملكانة رفاعة الطهطاوی اأثر كبري فى تقدير ال�صحيفة وانتعا�صها، واحرتام لغة البالد 

فيها، الأن مكان اللغة قد تبدل فاأ�صبحت اللغة العربية حترر فى الناحية اليمنى، تت�صدر 

االأخبار  تت�صمن  وم�صت  الي�صار،  مكان  الرتكية  واأخذت  االأربع  �صفحاتها  فى  اجلريدة 

ا ي�صبق فيه االأهم املهم، على اأن التطور اخلطري حًقا  ا، مبوبة تبويًبا منطقيًّ ا وخارجيًّ داخليًّ

انتقلت  التى  واإمنا فى مو�صوعاتها  وتبويبها،  لي�ش فى �صكلها  الذی لوحظ على اجلريدة 

فجاأة من توافه االأخبار واحلوادث واالفتتاحيات الثقيلة املح�صوة مديًحا وثناء للواىل مبربر 

وبغري مربر اإىل مو�صوعات رئي�صية لها خطرها ال فى ال�صرق وحده بل فى اأوروبا فى ذلك 

الوقت، فقد حملت املقالة الرئي�صية فى العدد 623 جديًدا مل يعرفه قارئ الوقائع من قبل 

)215(

حتت عنوان »متهيد«.

يعترب هذا املقال اأول مو�صوع من نوعه فى تاريخ الوقائع امل�صرية حيث ظهرت فيه روح 

التجديد �صواًء فى املعنى اأو املحتوی وهو ما مل يكن معروًفا من قبل، فاأ�صلوبه هنا اأكرث 

و�صوًحا من اأ�صاليب اجلريدة االأوىل، واإن مل توات الكاتب بع�ش االألفاظ فقال بولوتيقة 

دون �صيا�صة، وقال اأي�ًصا بوليتيقى ومل يقل »�صيا�صى« .. الخ، كما اأن فى هذا املقال معنى 

وا�صًحا وهو حديثه عن اأهمية ال�صحف فى فهم احلياة الداخلية واخلارجية لالأمم وحتم�صه 

للقارئ اإىل تقدير هذه احلقيقة التى غفلت عنه، اأما دفاعه عن احلكومات ال�صرقية ونظمها 

فاإن مل يكن عن عقيدة ثابتة فى نف�صه فهى تتفق مع طبيعة االأ�صياء، وتتفق مع ال�صريعة 
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التى يوؤمن بها القارئ والتى تدعو اإىل طاعة اأوىل االأمر، كما اأنها جتری مع اإلهام احلكومة له 

باأن يكون قلمه دائًما درًعا للدفاع عنها واتخاذها كمثال، واإي�صاح اأن حاكم ال�صرق امل�صلم 

ي�صتمد حكمه من اإرادة اهلل و�صرعه، وهى خري �صمان للعدل وا�صتقامة االأمور فى البالد 

االإ�صالمية ومنها م�صر، واأكرب الظن اأن املنا�صبة التى اأوحت بهذا املقال هى االأزمة امل�صرية 

التى حدثت فى �صنة 1840م، وهى رد على اتهامات اأوروبا لل�صرق وحكامه.

بعد �صنة 1258هـ عادت اللغة العربية اإىل الي�صار والرتكية لعهدها االأول من التكرمي 

واالعتبار، وكان هذا اإيذانًا بانحالل اجلريدة واالن�صراف عنها فقد اأهملت فى ال�صحيفة 

ا واإمنا ا�صتغرقتها مو�صوعات 
ً
بع�ش نواحى الن�صاط التى �صاهدناها، فلم نعد نری اأدبًا اأو �صعر

اأخری كن�صر االأخبار الر�صمية اأو الداخلية باأمر الواىل.

ظهرت الوقائع فى اأواخر عهد حممد على وخالل حكم اإبراهيم وعبا�ش و�صعيد فى 

اأعداد كثرية من �صورتني، �صورة تركية خال�صة و�صورة عربية خال�صة، واأ�صبحت �صفحاتها 

اأعمدة،وم�صت تركز ن�صاطها على االعتناء باالأخبار  اأق�صام على ثالثة  اإىل ثالثة  مق�صمة 

اخلارجية وتعددت نواحى هذه العناية، فلم يكن يخلو عدد من ذكر خرب ولو �صغرًيا عن 

فرن�صا، واإجنلرتا، وروما، واإ�صبانيا، بيد اأن اأهم ما يالحظ فيها اأنها خلت من رواية االأدب اأو 

التطرق ملو�صوع علمى اأو بحث اجتماعى اأو �صيا�صى.

الوقائع امل�صرية فى عهد الواىل حممد �صعيد با�صا

قبل اأن نذكر تاريخ الوقائع فى عهد �صعيد با�صا نتعر�ش فى ملحة �صريعة لتاريخها فى 

مبدئه  اإىل  ا�صتناًدا  والده  م�صروعات  من  كثرًيا  اأغلق  الذی  االأول،  حلمى  عبا�ش  عهد 

ال�صهري »ينفع« اأو »ال ينفع« فتدهورت احلال بها متاًما، حيث وجد الرجعيون فى �صخ�صية 

عبا�ش حلمى خري موؤيد، ف�صاق نطاق توزيعها عن ذی قبل، واقت�صر على فئة كبار ال�صباط، 

كذلك تدنى اأ�صلوب حتريرها اإىل حد افتقرت فيه مقومات ال�صحيفة.
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وفى عهد �صعيد با�صا توىل على جودت اأفندی �صئون الوقائع، يعاونه ب�صعة موظفني من 

مطبعة بوالق وفى حقيقة االأمر فقد واجهت الوقائع امل�صرية كثرًيا من ال�صعاب والعناء 

وال�صيا�صى،  االجتماعى،  دورها  توؤدی  اأنها ظلت  من  الرغم  با�صا، على  �صعيد  فى ع�صر 

والرتفيهى، والتثقيفى على اأكمل وجه منذ ن�صاأتها فى عهد حممد على با�صا، فقد تعطل 

اأغ�صط�ش   19 اإىل  1861م  يوليه  من  التقريب  وجه  على  �صنة  امل�صرية  الوقائع  �صدور 

1862م، اإىل اأن اأعاد عبد الرحمن ر�صدی اإ�صدارها بعد اإهداء مطبعة بوالق له، فاأ�صرف 
على اإ�صدارها حتى عام 1865م حني انتقلت املطبعة اإىل ملكية الدائرة ال�صنية. والتجديد 

الوحيد الذی يجدر االإ�صارة اإليه هو اأن الوقائع �صدرت فى عهد �صعيد با�صا فى ن�صختني؛ 

ن�صخة عربية واأخری تركية.

الوقائع امل�صرية فى عهد اخلديوى اإ�صماعيل

توىل اإ�صماعيل حكم م�صر فى م�صتهل عام 1863م، وبقى من�صرًفا عن جريدة احلكومة 

الر�صمية اإىل اخلام�ش والع�صرين من نوفمرب �صنة 1865م حني بداأ يهتم باأمرها وي�صع لها 

القواعد والنظم.

وقد �صهدت احلياة امل�صرية تغيريات عميقة وجذرية خالل حكم اخلديوی اإ�صماعيل، 

الذی امتد نحو �صتة ع�صر عاًما. فاأهم االآثار التى خلفتها فرتة حكم اخلديوی اإ�صماعيل 

موؤرخى  بع�ش  دفع  مما  امل�صرية،  ال�صحافة  �صهدته  التى  الكبري  التطور  ذلك  فى  تتمثل 

ال�صحافة امل�صرية اإىل اإطالق ا�صم »الطور االإ�صماعيلى« على هذه املرحلة من مراحل تطور 

ال�صحافة، حيث اأعادت اإ�صدار الوقائع امل�صرية فى الثانى والع�صرين من نوفمرب 1865م. 

واجتاه  امل�صرية  الوقائع  اإ�صدار  فى  على  حممد  فكر  بني  الرتابط  ذلك  لالنتباه  والالفت 

اإ�صماعيل اإىل االعتناء بها واإعادة اإ�صدارها مرة اأخری، فالهدف فى كلتا احلالتني هو خدمة 

النظام االإداری القائم. اأعد عبد الرحمن ر�صدی بك االأ�صباب الإ�صدار اجلريدة »حل�صابه«، 

اأجهزتها وفروعها التى كتبت لها املعية بعد موافقة  كما جاء فى من�صور احلكومة جلميع 

»االأعتاب العالية العلية« على ذلك، واأ�صبحت الوقائع امل�صرية اأو روزنامة وقايع م�صرية كما 
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�صماها �صاحبها جريدة �صبه ر�صمية ُبدئ بن�صرها فى الن�صف الثانى من �صهر �صعبان �صنة 

1282هـ/الثانى  الثالث من رجب  ت�صدر حتى  وبقيت  1863م،  �صنة  1279هـ/فرباير 
والع�صرين من نوفمرب 1865م، اإذ التفتت اإليها احلكومة، فاأمر اخلديوی اإ�صماعيل باإ�صدار 

الوقائع على نفقة احلكومة لت�صتعيد مكانتها االأوىل فى احلياة امل�صرية، فقد كتب اخلديوی 

اإ�صماعيل اإىل ناظر املالية »اإن من امل�صلم به اأن للجرائد منافع وحم�صنات عند االأهاىل ولدی 

احلكومة، ولذلك فاإننى اأرغب فى اإدخال جريدة الوقائع امل�صرية فى عداد اجلرائد املعتربة، 

و�صعادة  با�صا  �صريف  واخلارجية  الداخلية  ناظر  ال�صعادة  برغبتى هذه �صاحب  فكا�صفت 

كاتبنا اخلا�ش خريی بك واأمرتهم باإجراء ما يلزم لتحقيق الغاية«.

فى الثانى والع�صرين من نوفمرب �صنة 1865م �صدر اأمر برتتيب قلم الوقائع امل�صرية، 

بحيث اأ�صبح لهذا القلم مدير وحمرر عربى باالإ�صافة اإىل حمررين للغتني العربية والرتكية، 

هوؤالء جميًعا ومن  مرتبات  بلغت  وقد  و�صعاة،  وموزعني،  ومبي�صني،  وكتبة،  ومرتجمني، 

بينهم مدير القلم واملحرر االأول للغة العربية ت�صعة اآالف وثمامنائة وخم�صني قر�ًصا فى كل 

�صهر، واحتوت »وثيقة التنظيم« على جعل قلم جريدة الوقائع م�صتقاًل.

ات�صعت اأعمال الوقائع ات�صاًعا مل تعهده من قبل، و�صدر قرار من املجل�ش املخ�صو�ش 

فى التا�صع من جمادی االأوىل �صنة 1285هـ/الثامن والع�صرين من اأغ�صط�ش �صنة 1868م 

باعتبار قلم الوقائع اإدارة م�صتقلة لها �صخ�صيتها االعتبارية فى اأعمال احلكومة، وا�صتدعى 

ذلك زيادة فى عدد املوظفني.

ينبغى اأن نذكر فى جمال تعر�صنا لتاريخ الوقائع بع�ش احلقائق الثابتة وهى اأنها بداأت 

اإىل  نقلت  ثم  منها،  جزًءا  كانت  حيث  بوالق  مطبعة  من  حياتها  ت�صتمد  االأمر  اأول  فى 

حتى  الديوان  ذلك  تاأثري  من  ف�صيًئا  �صيًئا  تتخل�ش  اأخذت  ثم  املدار�ش،  ديوان  اإ�صراف 

ُمِنَحت فى �صنة 1285هـ نوًعا من اال�صتقالل، وكانت اإىل ذلك تتلقى املقاالت واالأخبار 

فى اأول عهدها من موظفى احلكومة �صواًء من االأجانب اأو االأتراك اأو امل�صريني، فلما توىل 

اللغتني الرتكية والعربية  م لها حمررين ممتازين فى  نظَّ البالد،  اإ�صماعيل عر�ش  اخلديوی 
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منحه  الذی  االإداری  اال�صتقالل  اأن هذا  على  اأفندی،  را�صخ  هو  بها  ا خا�ًصا 
ً
ناظر وعني 

لها املجل�ش املخ�صو�ش مل مينع رقابة اخلديوی عليها اأو رقابة وزرائه وكبار رجال دولته فى 

اأخبارها ومقاالتها و�صكلها وكل ما له ات�صال برتتيبها وتبويبها وطبعها.

اخلام�ش  فى  اإ�صماعيل  اخلديوی  اأيام  فى  امل�صرية  الوقائع  من  االأول  العدد  �صدر 

والع�صرين من نوفمرب �صنة 1865م فى �صورة غري معهودة وال معروفة، فهى فى حجمها 

 31.3 عر�صها  كان  حني  فى  �صنتيمرت،   46.8 طولها  بلغ  البداية  عهد  من  كثرًيا  اأطول 

فى  كبرًيا  وا�صًحا  ا�صمها  وظهر  البيا�ش،  نا�صع  وورقها  �صكلها جمياًل  واأ�صبح  �صنتيمرت، 

راأ�ش �صفحاتها االأوىل وقلت فيها االأخطاء املطبعية واأكملت حروفها الناق�صة التى عا�صت 

دونها فرتة من الزمن كالهمزات.

ظهر العدد االأول تت�صدره االفتتاحية حتت عنوان جديد احتل النهر االأول فى جميع 

برناجًما  املذكور  العدد  الذی حمله  االأول  املقال  ويعترب  داخلية«،  »حوادث  هو  اأعدادها 

ُر�ِصم للوقائع ت�صري عليه فى خطتها اجلديدة.

وكانت ال�صورة الرتكية مطابقة متام املطابقة لل�صورة العربية من حيث ال�صكل واملو�صوع 

مًعا، قام على حتريرها وتنظيمها بع�ش امل�صئولني، كان من اأهمهم را�صخ اأفندی مدير القلم 

وزميل له اأحدهما ح�صني حليم اأفندی والثانى م�صطفى ر�صمى اأفنـدی، وهما موظفان 

قدميان فى قلم الوقائع، قاما على خدمتها منذ توىل اأمورها عبد الرحمن بك ر�صدی، حيث 

اأمر بتعيينهم اخلديوی اإ�صماعيل فى 18 يونيو 1863م.

الوقائع فى عهد الإمام حممد عبده

كان ال�صيخ حممد عبده )�صكل 79( قبل تعيينه بالوقائع امل�صرية اأديبا ذا �صهرة و�صيت 

ذائعني فى االأدب واالجتماع.

تتلمذ على يد ال�صيد جمال الدين االأفغانى، ون�صر بع�ش مقاالت فى جريدة م�صر التى 

كانت تطبع فى االإ�صكندرية تاأييًدا الأفكار جمال الدين االأفغانى، على اأنه كان كاتًبا معروًفا 
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له  ن�صرت  فقد  اأي�ًصا.  ذلك  قبل 

االأهرام فى �صنتها االأوىل مقاالت 

وقّدمت  باإم�صائه  مهرها  عديدة 

مهابة  من  به  يليق  مبا  اجلريدة  له 

فى  معروف  اأديب  فهو  واحرتام. 

حيث  االأقالم،  فيه  ندرت  زمن 

امل�صائل  نحو  قوی  اجتاه  له  كان 

االجتماعية ودرا�صتها.

توىل ال�صيخ حممد عبده رئا�صة 

العدد  من  ابتداء  امل�صرية  الوقائع 

من  التا�صع  فى  ال�صادر   933
واأ�صبحت  1880م،  �صنة  اأكتوبر 

ر�صمية  التاريخ جريدة  ذلك  منذ 

يوم ما عدا  يومية ت�صدر فى كل 

ا�صتقلت  اأنها  كما  اجلمعة،  يوم 

ذات  فاأ�صحت  جميًعا  ب�صئونها 

طفيفة  زيادة  ثمنها  وزاد  اجلليلة«  الداخلية  »مطبعة  هى  بوالق  مطبعة  غري  خا�صة  مطبعة 

املذكور  العدد  افتتاحية  ال�صيخ حممد عبده  زهيدة. كتب  قيمة  اإنها  اجلريدة  قالت عنها 

بعنوان: »دخول جريدة الوقائع امل�صرية فى طراز جديد« وهى د�صتور جديد للوقائع، ثم 

ب على ذلك بن�صر اأهم مواد الالئحة وتنح�صر فى البنود التالية: عقَّ

البند الأول: �صتن�صر اجلريدة اأخبار الدواوين والنظارات )الوزارات( دون ا�صتثناء 

ْلِزمت باإر�صال هذه االأخبار بانتظام مبا فى 
ُ
فى جميع فروعها واأقالمها، واأن هذه اجلهات قد اأ

ذلك اأخبار ف�صل املوظفني وتن�صيبهم واالأ�صباب التى اأوجبت ذلك.

)�صكل 79( االإمام حممد عبده
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البند الثانى: وظيفة هذه اجلريدة هى املقارنة بني الدواوين واملديريات فهى �صاهد 

عدل على اأعمالهم حتى تهتم كل جهة ب�صئونها.

جمل�ش  وقرارات  الكرمية  لالأوامر  ق�صم  اأق�صام:  اإىل  اجلريدة  تنق�صم  الثالث:  البند 

النظار وخطاباته املهمة، والثانى للنظارات العليا ومن�صوراتها و�صائر مهماتها مع متييز كل 

واملحاكم  املجال�ش  قرارات  والرابع  واملراكز،  للمديريات  والثالث  اخلا�ش،  بعنوانه  ديوان 

باأنواعها، واخلام�ش للعلوم واالآداب باأنواعها حتت عنوان »فنون متنوعة«.

البند الرابع: لي�ش ملحرر اجلريدة احلكومية اأن ميتدح من ي�صاء، بل اإن هذا حمظور، 

ثم اإن املوظفني ُيذكرون باأ�صمائهم واألقابهم الر�صمية، واأعمالهم واآثارهم ال�صحيحة، ولي�ش 

ملحرر اأن يغري فى املقاالت املر�صلة من اخلارج واإذا وجد بها نق�ًصا اأر�صلها ل�صاحبها لي�صلح 

اأخطاءها، واإذا ا�صتهانت ال�صحف االأهلية وجتاوزت فيما بينها فى جدالها حدود االأدب 

وتدخـلت فى االأحـوال ال�صخ�صيـة املخــلة باالآداب العمومية كـان الإدارة املطبوعـات 

اأن تف�صل بني هذه اجلرائد املتجادلة.

بنودها  اأهم  ن�صرنا  وقد  مبقت�صاها،  �صارت  التى  والالئحة  الوقائع  لربنامج  جممل  هذا 

لنحدد االأغرا�ش التى من اأجلها �صدرت الالئحة واالجتاهات التى ق�صدها ال�صيخ منها.

عهد  فى  امل�صرية  العامة  احلياة  فى  خطرًيا  دوًرا  امل�صرية  الوقائع  لعبت  احلقيقة  وفى 

االأ�صتاذ االإمام، اإذ بادر الرجل اإىل تو�صيع ميدان نفوذها فكان ينقد ما كان يراه م�صتحًقا 

اإليه من تقارير امل�صالح واأحكام املحاكم، ومل يكن نقده مق�صوًرا على  للنقد فيما يقدم 

الن�صر والنقد  اأعمال امل�صالح املختلفة وقراراتها، وقد خلق هذا  يتناول  ال�صكل بل كان 

فى املوظفني اهتماًما �صادًقا، فاأدی ذلك كله اإىل اإ�صالح اأعمال احلكومة وم�صاحلها �صيًئا 

ف�صيًئا.

ي�صجل  الذی  االإمام  االأ�صتاذ  عهد  فى  امل�صرية  الوقائع  اأ�صلوب  فى  القول  وجممل 

مبعناها  املقالة  اأن  كما  البغي�ش،  ال�صجع  من  تخل�ش  اأنه  توفيق،  عهد  من  االأول  ال�صدر 
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على  بها  اأملَّ  الذی  ال�صعف  من  العربية  اللغة  وتخل�صت  فيها،  وا�صحة  ظهرت  املفهوم 

�صفحاتها فيما م�صى، وعنيت باالألفاظ ال�صحيحة، ففرغت من برملانتو وعرفت لفظ برملان، 

بها 
َّ
وتخل�صت من بولوتيقة التى اأ�صبحت �صيا�صة، وقلما كانت تذكر لفظ جنتلمان اإذ عر

الكاتب فى األفاظ �صتى، وفهمت كلمة )وزير( وا�صتعملت بداًل من ناظر وخا�صة اإن جاءت 

فى االأخبار اخلارجية.

لكن فى العهد االأخري لرئا�صة ال�صيخ حممد عبده ُحِرَمت اجلريدة من املقاالت االأدبية 

ا لال�صطراب ال�صيا�صى الذی �صمل م�صر فى ذلك الوقت، واأ�صبحت 
ً
واالجتماعية نظر

فى حثِّ  املقاالت  تكتب  واأخبارها،  الع�صكرية  االأمور  على  وقًفا  �صفحاتها  بكل  الوقائع 

الوحدات حتى  تنقالت  من  ذلك  اإىل  وما  اجلي�ش  �صلك  فى  االنخراط  على  املواطنني 

اأ�صبحت جريدة ع�صكرية خال�صة.

ُعزل االإمام حممد عبده من رئا�صة التحرير و�صجن عقب دخول االإجنليز م�صر و�صغل 

قائًما على حتريرها حتى �صغل  الكرمي �صلمان وظل  تلميذه و�صديقه االأ�صتاذ عبد  مكانه 

وظائف اأخری، وفى عهده بداأت الوقائع تاأخذ طريقها رويًدا ثم حثيًثا اإىل عهدها االأول، بل 

اإنها فى عهد االحتالل االإجنليزی وفى الع�صر احلديث اقت�صرت على االأخبار احلكومية، 

وقراراتها، وقوانينها، ولوائحها ومل يعد لها اأثر فى حياة االأمة امل�صرية.

الوقائع امل�صرية من �صنة 1882م اإىل الوقت احلاىل

عانت الوقائع امل�صرية فى تاريخها احلافل با�صطراب فى حياتها تقلبت فى اأعطافه بني 

ال�صعود والهبوط، و�صهدت من احلوادث والتغري ما مل ت�صهده جريدة حكومية اأخری، 

فقد بداأت الوقائع ك�صحيفة ر�صمية لن�صر اللوائح واالأوامر والقوانني، ثم تطرقت من هذه 

من  قلياًل  فن�صرت  اإليها،  ويدعوهم  فيها  النا�ش  يحبب  ما  التما�ش  اإىل  املطلقة  الر�صمية 

االأخبار العامة وبع�ش ف�صول من االأدب القدمي، ثم اأ�صافت بعد قليل مقاالت فى ال�صيا�صة 

اخلارجية والداخلية حتى بلغت منزلة رفيعة بني ال�صحافة امل�صرية املعا�صرة جميًعا �صواء 

فى االإدارة اأو فى التحرير وكان ذلك ختام عهد ال يجوز اأن تكون عليه جريدة ر�صمية.
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احتجبت الوقائع امل�صرية بدًءا من العا�صر من يوليه اإىل احلادی والع�صرين من �صبتمرب 

�صنة 1882م وهى فرتة من اأدق فرتات احلياة امل�صرية اآنذاك، ثم بداأت تظهر من جديد 

وهى تغلب عليها ال�صفة الر�صمية قبل كل �صىء وهى ت�صور، فى اأول عدد ظهر منها عقب 

االإمام حممد  فقد فرغت من مقالة  العرابية، روح احلكومة ومظاهر تغريها،  الثورة  ف�صل 

منددة  عنيًفا  مقااًل  ون�صرت  �صلمان،  الكرمي  عبد  ال�صيخ  للتحرير  كرئي�ش  ومهرها  عبده، 

بعرابى و�صيعته ثم ن�صرت االأوامر اجلديدة التى تت�صل بتكوين اللجان ملعاقبة قادة الثورة 

واأن�صارها.

ثم قادها ال�صيخ عبد الكرمي �صلمان عقب الثورة مبا�صرة وهو اأحد اأولئك الذين ا�صتعان 

بهم ال�صيخ حممد عبده من االنقالب الذی حدث فى اجلريدة الر�صمية ابتداء من �صنة 

1880م.

ا 
ً
ابتداًء من اأول يوليه �صنة 1884م، ال جند جديًدا فى الوقائع امل�صرية زهاء ت�صعة ع�صر �صهر

حتى ن�صرت فى يوم ال�صبت الثالث من يناير �صنة 1885م حتت عنوان احلوادث الداخلية اأن 

»جمل�ش النظار« قرر فى الثانى والع�صرين من دي�صمرب �صنة 1884م تعديل اإدارة ن�صر اجلرائد 

الر�صمية وهما الوقائع امل�صرية واملر�صد امل�صری Le Moniteur Egyptien من اأول يناير 

�صنة 1885م على هذا الوجه:

ل با�صم املر�صد امل�صری ا�صم: )جريدة احلكومة امل�صرية الر�صمية( اأما ا�صم الوقائع  يبدَّ

فيبقى على ما هو عليه ويكونان من االآن ف�صاعًدا فى اإدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية، 

وبداًل من �صدورها كل يوم يكون فى ثالثة اأيام فقط من كل اأ�صبوع وهى اأيام ال�صبت 

اأيام االأعياد، واأن تكون قيمة اال�صرتاك فى كل واحدة من  واالثنني واالأربعاء فيما عدا 

اجلريدتني مائة قر�ش عن �صنة، و�صتني قر�ًصا عن نف�صها وهذه القيمة تدفع مقدًما. ويجب 

اإر�صال جميع املواد الر�صمية التى يراد ن�صرها فى اجلريدتني من اأول يناير �صنة 1885م اإىل 

اإدارتهما بنظارة الداخلية، وقد نفذ هذا القرار من اأول هذا االأ�صبوع ثم اأح�صرت مطبعة 

الوقائع اإىل نظارة املالية، واتفق على اأن يجعل عددها هذا اأول عدد اإىل نهاية هذه ال�صنة، 
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اإليه فيكون لكل عام اأعداد  ثم فى كل �صنة يبداأ بالعدد من الواحد اإىل نهاية ما ي�صل 

خم�صو�صة به، ثم اإن هذه اجلريدة �صتكون على هذا احلجم، واإذا اقت�صى االأمر فى بع�ش 

اأو ثالث على  فيطبع �صفحتان  يزاد فى �صفحاتها  فاإنه  فيها  ن�صره  يراد  ما  زيادة  االأحوال 

ح�صب مقت�صيات االأحوال.

�صدرت الوقائع امل�صرية بناء على هذا القرار فى حجم �صغري كحجم جمالتنا االأ�صبوعية 

�صفحات  عدد  بلغ  واإن  اأعدادها،  اأكرث  فى  �صفحات  اأربع  فى  �صغرية  بحروف  املعا�صرة 

بع�ش اأعدادها اثنتى ع�صرة �صفحة. وداأبت على ن�صر نزهات اخلديوی وتنقالته ومل ين�صر 

ا�صم حمررها فى نهاية ال�صفحات كما هو معتاد من قبل ون�صر مكان الطبع فقط »طبعت 

مبطبعة نظارة املالية« ثم »طبعت مبطبعة املالية التابعة للمطبعة االأهلية« فى اأعداد اأخری، 

وق�صمت مو�صوعاتها اإىل ق�صمني رئي�صيني ق�صم ر�صمى وهو ي�صم االأوامر والقرارات وق�صم 

غري ر�صمى وهو عبارة عن تنقالت اخلديوی ومقابالته وحوادث ال�صرطة، ثم اأ�صيف اإىل 

هذين الق�صمني ق�صم غري مهم وهو يخ�ش »املرا�صالت ال�صيا�صية« وهى برقيات �صدرت 

عن هافا�ش اأواًل ثم رويرت ثانًيا وكلها عن حوادث وقعت فى العوا�صم االأوروبية الكربی، 

ون�صرت اأخرًيا فى جزء �صغري من �صفحاتها مزادات واإعالنات ر�صمية.

وقد اختلف �صكل الوقائع امل�صرية عن �صكلها القدمي فقد كتب ا�صمها فى مربع جميل 

حتته تاج فى و�صطه العلم امل�صری بهالله وجنومه الثالثة منبئة عن مواعيد ظهورها. )�صكل 

80( وعن ميني ا�صمها ن�صرت »تنبيًها« عن اجلهة التى تقدم اإليها طلبات اال�صرتاك وهى 

اإدارة اجلريدة بنظارة الداخلية عن اأجر االإعالن لل�صطر الواحد، وقد تغري مقداره هنا اإذ 

اأ�صبح �صتة قرو�ش فى و�صط اجلريدة واأربعة فى ال�صفحة الرابعة، وكذلك اأ�صار هذا التنبيه 

اإىل ثمن ا�صرتاكها وقد تغري قلياًل اإذ زاد ا�صرتاك ن�صف ال�صنة فاأ�صبح �صتني قر�ًصا ومائة 

اأجر الربيد  ال�صنة فى خارج احلكومة على حد تعبريها مبا فى ذلك  وع�صرين قر�ًصا عن 

وبيعت الن�صخة منها بقر�ش واحد.
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)�صكل 80( جريدة الوقائع امل�صرية، تعود اإىل عام 1891م، اأی عهد اخلديوی توفيق، نالحظ اأن �صعار 

اجلريدة اأعلى ال�صفحة الرئي�صية قد اأ�صبح التاج امللكى وبداخله علم اململكة امل�صرية اآنذاك و الهالل 

والثالثة جنوم، وقد نوه عن اأيام �صدورها، وكذلك �صمن اإعالنات جتارية على ميني وي�صار العنوان.
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وبعد ب�صعة اأعوام من �صنة 1890م بداأت الوقائع امل�صرية تدخل فى طورها االأخري، اأی 

اأنها خطت اإىل التمتع ب�صفتها الر�صمية ال�صحيحة فلم نقراأ فيها مقاالت.

وتغري ا�صم ناظر املطبعة واأ�صبح يطلق عليه »مدير املطبعة« وكان اإذ ذاك �صيلو با�صا، الذی 

ا للجرائد الر�صمية اأي�ًصا، وهى الوقائع 
ً
ا ملطبعة بوالق فح�صب بل كان مدير

ً
مل يكن مدير

وجريدة احلكومة امل�صرية الر�صمية، واأ�صبح �صيلو با�صا ميهر اأعداد الوقائع حاماًل �صفة املدير 

للمطبعة وجلرائد الدولة الر�صمية، كما ن�صرت فى نهاية املالحق التى كانت ت�صدرها بني 

حني واآخر عن قرارات اأو قوانني »طبع باملطبعة االأهلية ببوالق م�صر املحمية«.

)216(

الوقائع امل�صرية ــ الق�صم الربملانى

ا ملا لوحظ من ت�صخم عدد �صفحات الوقائع امل�صرية )العربية( ت�صخًما هائاًل فى 
ً
نظر

ال�صنوات االأخرية ب�صبب ن�صر م�صابط جمل�صى الربملان فيها وما يحملها ذلك من خ�صائر 

فقد بلغ عدد �صفحات العدد 44 ال�صادر فى اخلام�ش والع�صرين من اإبريل �صنة 1940م، 

442 �صحيفة، وكما اأ�صلفنا اخت�صت �صتون �صحيفة منها بن�صر مواد اجلريدة الر�صمية.

مل�صابط  بالوقائع  ملحًقا  فكانت  �صحيفة   382 وعددها  الباقية  ال�صحف  اأما 

باال�صتغناء  العدد  هذا  فى  لالقت�صاد  حل  اإيجاد  اإىل  الرغبة  اجتهت  لذلك  الربملان، 

والفروع  امل�صالح  هذه  اأعمال  الأن  بالوقائع،  تلحق  كانت  التى  الربملانية  امل�صابط   عن 

ا باملناق�صات الربملانية.
ً
ال تت�صل ات�صااًل مبا�صر

الوقائع  فى  امل�صابط  ن�صر  تقت�صى  الربملان  ملجل�صى  الداخلية  الالئحة  كانت  ملا  ولكن 

امل�صرية، ولكى يكون ف�صل مالحق امل�صابط عن الوقائع متما�صيا من الوجهة القانونية مع 

ما ن�صت عليه الالئحة الداخلية للمجل�صني، فقد تقرر ن�صر امل�صابط فى ق�صم خا�ش ي�صمى 

»الوقائع امل�صرية ـ الق�صم الربملانى«، و�صدر اأول عدد من الوقائع امل�صرية ـ الق�صم الربملانى« 

يوم اخلمي�ش الثانى من يناير �صنة 1941م/ املوافق الرابع من ذی احلجة �صنة 1359هـ، 
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وال يختلف عنوان ال�صحيفة االأوىل فى ق�صم الوقائع اإال اأن جملة »جريدة ر�صمية للحكومة 

امل�صرية ـ الق�صم الربملانى« التى تكتب حتت »الوقائع امل�صرية« قد ن�صرت باخلط الفار�صى 

ليتميز بها هذا الق�صم عن العدد العادی الذی تكتب فيه هذه اجلملة عادة باخلط الثلث.

اللذان  نف�صهما  اليومان  وهما  واخلمي�ش،  االثنني  يومى  فى  الربملانى  الق�صم  وي�صدر 

ت�صدر فيهما الوقائع وال ت�صدر اإال كلما جتمع عدد من م�صابط اجلل�صات ي�صمح باإ�صدار 

هذا الق�صم الربملانى )�صكل 81(، ومما تقدم يت�صح اأن الوقائع امل�صرية )العربية( اأ�صبحت 

�صائر  الوقائع فى  لها عما كانت عليه  مميًزا  املظهر اجلديد  واأ�صبح هذا  ت�صدر فى ق�صمني 

ع�صورها منذ اإن�صائها.

اجلريدة الر�صمية الفرن�صية

عرفتها  التى  االأجنبية  ال�صحف  اأخطر  من  الفرن�صية  الر�صمية  احلكومة  جريدة  تعترب 

اإ�صماعيل  اخلديوی  ف�صل  توؤكد  التى  العوامل  بني  ومن  ع�صر.  التا�صع  القرن  فى  م�صر 

فى اإن�صاء جريدة »املر�صد امل�صری Le Moniteur Egyptien« اأن كثرًيا من املكاتب 

اأيام  فى  �صادرة  جميًعا  وهى  الر�صمية،  الفرن�صية  اجلريدة  هذه  من  باأعداد  حتتفظ  العامة 

قوانينها  اأيامها  اأكرث  فى  معلنة  احلكومة  اأخبار  من  الكثري  ذاكرة  عنه  متحدثة  اإ�صماعيل 

ولوائحها، ولهذا اقتنع املوؤرخون باأن حكومة اخلديوی اإ�صماعيل هى اأول من اأن�صاأ جريدة 

فرن�صية للدولة امل�صرية.

فى  ال�صحافة  لتاريخ  املوؤرخون  عليه  درج  ما  يثبت عك�ش  العلمى  التحقيق  اأن  على 

م�صر فجريدة املر�صد امل�صری �صدرت قبل معرفتنا لها فى ع�صر اإ�صماعيل باأربعني عاًما، 

وذلك فى عهد حممد على الكبري اأن�صئت با�صمها املعروف ولالأغرا�ش نف�صها التى متيزت 

اأ�صار  1833م  �صنة  امل�صرية  البالد  فى  فرن�صية  كاأول جريدة  اجلريدة  بها. و�صدرت هذه 

اإليها يعقوب اأرتني با�صا فى بحثه عن ال�صحافة امل�صرية املن�صور فى جملة املجمع العلمى 

امل�صری دون اأن ي�صميها.
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)�صكل 81( الوقائع امل�صرية، الق�صم الربملانى. يذكر اأنه بداأ من عام 1941م حيث مت اإ�صدار الق�صم 

الربملانى اخلا�ش بن�صر حما�صر جل�صات الربملان، وذلك ل�صخامة ما ين�صر به، كما يالحظ اأن عنوان 

اجلريدة الر�صمية »الوقائع امل�صرية« قد نفذ بخط الثلث، فى حني اأن العنوان االأ�صغر حجًما

قد نفذ باخلط »الفار�صى«
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كانت جريدة املر�صد امل�صری ت�صدر يوم ال�صبت من كل اأ�صبوع، وقررت اإدارتها اأجر 

اال�صرتاك فيها ثمانية فرنكات فرن�صية عن ال�صنة فى م�صر وتركيا وموانئ البحر االأبي�ش 

فرنًكا،  واأربعون  اأربعة  اأوروبا  واأربعة عن ن�صف �صنة، وتقرر ال�صرتاكها فى بالد  املتو�صط، 

ون�صفها لكل �صتة اأ�صهر، وكان اأجر االإعالن فيها قر�ًصا عن ال�صطر الواحد وقد خرجت فى 

اأربع �صفحات كل �صفحة �صمت ثالثة اأعمدة فى طبع اأنيق وتبويب جميل وكان يراأ�ش 

.Camille Turles »حتريرها »كاميلى تورل�ش

ال�صفة  تغلبت عليها  ثم  االأوىل من حياتها  ال�صنوات  ر�صمية فى  �صبه  اجلريدة  بقيت 

اأول االأمر فى  اأن هذه اجلريدة كانت تطبع فى  الر�صمية قبيل االحتالل مبا�صرة. ويبدو 

مطبعة غري حكومية حينما كانت ت�صدر �صبه ر�صمية، والراجح اأنها طبعت فيما بعد فى 

1884م حيث قامت مطبعة  يوليو �صنة  اأوائل  امل�صرية حتى  الوقائع  الداخلية مع  مطبعة 

بوالق بطبع اجلريدتني مًعا.

النظار  قرار جمل�ش  الوقائع  ن�صرت  1885م،  �صنة  يناير  من  الثالث  ال�صبت  يوم  وفى 

احلكومة  جرائد  ون�صر  بتعديل  1884م  �صنة  دي�صمرب  من  والع�صرين  الثانى  فى  ال�صادر 

الر�صمية وهما الوقائع امل�صرية واملر�صد امل�صری وتغيري ا�صم االأخري واإطالق جريدة احلكومة 

اإدارة واحدة  امل�صرية الر�صمية عليها بداًل من ا�صمها القدمي، واأن تكون هى والوقائع فى 

تابعة لنظارة الداخلية كما اأ�صرنا اإىل ذلك فى تاريخ الوقائع.

االأنباء  فى  الر�صمية  اجلريدة  وبني  امل�صرية  الوقائع  بني  اأي�ًصا  عميق  اختالف  وهناك 

الر�صمية التى تن�صرها كلتاهما، فقلما كنا نقراأ فى الوقائع بعد االحتالل خرًبا عن احلفائر 

ومتاحف االآثار، وم�صدر هذا كما نعتقد الرغبة العامة التى تفر�ش على كل من اجلريدتني 

اآثار  لونًا خا�ًصا من االأنباء فالرعايا االأجانب وحدهم يهمهم اأن يعرفوا اجلديد من اأخبار 

م�صر القدمية خالف ما كان يراه امل�صريون فى ذلك الوقت.

05 Fasl 5 cs3 P360.indd   27 10/30/08   5:26:38 PM



336

الف�صل اخلام�س

ولي�ش هناك تباين فى اأ�صلوب االإعالن الر�صمى ـ كما يبدو لنا ـ واإن اعتادت بع�ش 

اأ�صباب ذلك  اأن  االإجنليزية، وال يخفى  باللغة  وقراراتها  اإعالناتها  ن�صر  امل�صالح احلكومية 

الباحث ما اعتادت  تعـود اإىل تغلغـل الروح االإجنليزيـة فى تلك امل�صلحـة، ويلفت نظر 

االإجنليزية  باللغة  �صدرت  مالحق  اأكرثها  فى  وهى  املالحق  من  ن�صره  الر�صمية  اجلريدة 

وحدها، ومنذ عودة احلياة النيابية فى �صنة 1924م كانت »اجلريدة الر�صمية« تن�صر ترجمة 

 11 رقم  الفرن�صى  عددها  اإىل  لها  ملحق  �صكل  على  املجل�صني  مل�صابط  حرفية  فرن�صية 

ال�صادر فى الرابع من فرباير �صنة 1932م، وبعد ذلك وقف ن�صر هذه الرتجمة »باجلريدة 

الر�صمية«، واأ�صبح يخ�ص�ش لـكل دورة برملانيـة ملخ�ش واف يقـع فى عـدة جمموعات 

مل تلحق باجلريدة رغم اأنها كانت تطبع باملطبعة االأمريية.

وفى ال�صابع والع�صرين من فرباير �صنة 1938م راأی جمل�ش ال�صيوخ اأن يقوم من ناحيته 

بطبع ملخ�ش مرتجم مل�صابطه فى اإحدی املطابع االأهلية، وذلك عقب �صدور جمموعته 

التا�صعة من ال�صنة املذكورة والتى طبعت باملطبعة االأمريية.

اأخبار  عن  تعلن  للحكومة  ر�صمية  كجريدة  وظيفتها  توؤدی  امل�صرية  الوقائع  وظلت 

الديوان امللكى امل�صری حتى قيام ثورة يوليه عام 1952م. ومل ت�صدر الوقائع يوم الثالث 

والع�صرين من يوليه 1952م الأنه كان يوم االأربعاء بل �صدرت فى يوم اخلمي�ش الرابع 

والع�صرين من يوليه 1952م ومل يرد فيها اأی �صيء خا�ش بقيام الثورة.

الوقائع  من  اعتيادی  غري  عدد  �صدر  1952م  يوليه  من  والع�صرين  ال�صاد�ش  وفى 

اأحمد  االأمري  عهده  لوىل  العر�ش  عن  فاروق  امللك  بتنازل  ملكًيا  ا 
ً
اأمر يحمل  امل�صرية 

فوؤاد.

ثم توالت االأحداث فى م�صر يوًما بعد يوم دون اأن تتدخل الوقائع امل�صرية بالراأی اأو 

النقد وظلت الوقائع امل�صرية ت�صدر بالعربية والفرن�صية لن�صر االأوامر والقرارات ال�صادرة من 

جمل�ش الوزراء فى جل�صاته، باالإ�صافة اإىل ملخ�صات موجزة لالأنظمة ال�صيا�صية للجمعيات 
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)�صكل 82( عدد غري اعتيادی من اجلريدة.
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بكافة اأنواعها، وكذلك �صروط االلتحاق باملعاهد واملدار�ش االأمريية ما عدا املطبعة االأمريية 

واجلرائد الر�صمية، وكانت ت�صدر فى مالحق مبقا�ش 31×24 �صم. كذلك ن�صرت الوقائع 

امل�صرية القوانني والت�صريعات التى اأ�صدرها جمل�ش قيادة الثورة )�صكل 82(.

وابتداًء من العدد 4 ال�صادر فى ال�صاد�ش ع�صر من يناير 1954م ظهر �صعار اجلمهورية 

فى  يطبع  ال  امل�صرية  الوقائع  اأعداد  ظهرت  ثم  الرحيم«،  الرحمن  اهلل  »ب�صم  فوقها  ومن 

فرباير  من  ع�صر  الثانى  فى   13 العدد  من  اعتباًرا  الثانى  فوؤاد  اأحمد  امللك  ا�صم  نهايتها 

1954م )�صكل 83(.

الر�صمية،  اجلريدة  اإ�صدار  بتنظيم  كبرًيا  اهتماًما  الدولة  اهتمت  1958م  عام  وفى 

القوانني  باإ�صدار »جريدة ر�صمية« تن�صر بها  النا�صر قراًرا  الرئي�ش جمال عبد  اأ�صدر  فقد 

يوم اخلمي�ش من كل  والوزراء، وت�صدر  ونوابه  رئي�ش اجلمهورية  ال�صادرة من  والقرارات 

اأ�صبوع، ثم اأ�صبحت ت�صدر يومًيا بدًءا من 1959م.

ب�صاأن  جمهورًيا  قراًرا  النا�صر  عبد  جمال  الراحل  الرئي�ش  اأ�صدر  1967م  �صنة  وفى 

تنظيم اإ�صدار اجلريدة الر�صمية، التى اأ�صبحت ت�صدر اأ�صبوعًيا وين�صر بها القرارات الر�صمية 

مبا  اجلمهورية  رئي�ش  نواب  ال�صادة  ومن  اجلمهورية  رئي�ش  ال�صيد  من  ال�صادرة  والقوانني 

م�صتقل  ملحق  الر�صمية  للجريدة  يكون  الوقت  نف�ش  فى  فيه،  يفو�صون  اأو  به  يخت�صون 

باللغتني العربية والفرن�صية ي�صمى »الوقائع امل�صرية«، وت�صدر الوقائع امل�صرية باللغة العربية 

يومًيا، فى حني ت�صدر باللغة الفرن�صية كل يوم خمي�ش من كل اأ�صبوع، وا�صتمر العمل 

بهذه القرارات دون تعديل اأو تغيري.

وفى عام 1987م اأ�صدرت هيئة الربيد طابًعا تذكارًيا عالوة على الن�صرة الر�صمية التى 

 
)217(

توزعها على جميع اأنحاء العامل والتى اأ�صدرتها باللغات العربية واالإجنليزية والفرن�صية.

)�صكل 84(.

05 Fasl 5 cs3 P360.indd   30 10/30/08   5:26:41 PM



339

الف�صل اخلام�س

)�صكل 83( جريدة الوقائع امل�صرية، تعود اإىل عام 1959م، اأی عهد اجلمهورية العربية املتحدة ـ االحتاد 

بني م�صر و�صوريا ـ حيث جند اأن �صعار اجلريدة قد تغري اإىل اأن اأ�صبح الن�صر ذا النجمتني فى الو�صط، مع 

كتابة عبارة"ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، مع اإ�صافة �صفحة للجريدة وهى �صفحة حمتويات العدد«.
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بدًءا من عام 1980م مت تغيري مقا�ش �صفحات اجلريدة، واأ�صبح ا�صم اجلريدة الر�صمية 

راأ�ش  بداًل من كتابته فى  العدد  اأول  امل�صرية يكتب فى �صفحة منف�صلة فى  الوقائع  اأو 

ال�صفحة، واأ�صبح يعلوها �صقر قري�ش الذی تغري حالًيا اإىل ن�صر �صالح الدين، وفى داخل 

الر�صمية  للجريدة  ملحق  حتتها  يكتب  فكان  امل�صرية  الوقائع  اأما  بالفهر�ش،  نبداأ  العدد 

)�صكل 85(.

فى الرابع والع�صرين من يناير 1995م اأ�صدر الرئي�ش حممد ح�صنى مبارك قراًرا باإلغاء 

ر�صوم الن�صر التى حت�صلها املطابع االأمريية عند اإ�صهار ال�صركات اال�صتثمارية والتى ت�صل 

اأن ت�صدر هيئة اال�صتثمار  األف جنيه، وطلب �صيادته   50 و   25 اإىل ما بني  الر�صوم  هذه 

)218(

)�صحيفة اال�صتثمار( لتتوىل عملية االإ�صهار طبًقا للقانون.

)�صكل 84( الطابع التذكاری الذی اأ�صدرته الهيئة العامة للربيد مبنا�صبة مرور 150 

�صنة على تاأ�صي�ش مطبعة بوالق.
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)�صكل 85( بدًءا من عام 1980م مت تغيري مقا�ش �صفحات اجلريدة، واأ�صبح ا�صم اجلريدة الر�صمية اأو 

الوقائع امل�صرية يكتب فى �صفحة منف�صلة فى اأول العدد بداًل من كتابته فى راأ�ش ال�صفحة، واأ�صبح 

يعلوها �صقر قري�ش الذی تغري حالًيا اإىل ن�صر �صالح الدين، وفى داخل العدد نبداأ بالفهر�ش، اأما الوقائع 

امل�صرية فكان يكتب حتتها ملحق للجريدة الر�صمية.
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وفى الثالثني من مار�ش �صنة 1995م �صدر العدد 13 )�صكل 86( فى �صكل جديد 

وبت�صميم رائع لغالفه، ففى اأعاله علم جمهورية م�صر العربية يتو�صطه الن�صر ويعلوه »ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم« واأ�صفل منه جمهورية م�صر العربية، وحتتها رئا�صة اجلمهورية، وفى 

وعلى  العدد  برقم  اليمني  على  مربع  ال�صفحة  اأ�صفل  وفى  الر�صمية(،  )اجلريدة  الو�صط 

)219(

الي�صار ال�صنة وفى الو�صط تاريخ االإ�صدار )عربى، وميالدی(.

)�صكل 86( العدد 13 من جريدة الوقائع امل�صرية.
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الخرتاعات الأربعة ال�صينية يف -- الع�صور القدمية، �صل�صلة ال�صني.. حقائق واأرقام، اإعداد 

دار الن�صر باللغات الأجنبية، بكني، 988-، �ص6-5.

. الخرتاعات الأربعة ال�صينية، �ص6 --

. الخرتاعات الأربعة ال�صينية، �ص6 -3

. الخرتاعات الأربعة ال�صينية، �ص6 -4

جون بيري دريج، »الطباعة واإعادة اإنتاج الكلمة املكتوبة فى ال�صرق الأق�صى«، فى تاريخ  5- 

 ،-005 ال�صكندرية،  املتعددة،  الإعالمية  الو�صائط  اإیل  الت�صويري  التعبري  من  الكتابة 

�ص64-.

. الخرتاعات الأربعة ال�صينية، �ص8 -6

. الخرتاعات الأربعة ال�صينية، �ص9، 0- --

الأ�صطبة stupa -8 برج بوذى على �صكل هرم اأو قبة.

احلوا�شى
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الثمينة  ال�صلع  نقل  املهم فى  اإیل دوره  بالإ�صافة  ال�صلع  لقائمة من  ال�صرق م�صدًرا  كان  9- 

اإیل امل�صتهلكني لها فى كل موقع من قارات العامل الثالث املعروفة اآنذاك، وكان املحور 

العاملى الأكرث اأهمية للتجارة الدولية فى العامل القدمي ميتد من ال�صرق اإیل الغرب، وقد 

بع�ص  عليها  اأطلق  وبحرية  برية  طرق  على  املحورين  هذين  فى  املتداولة  التجارة  نقلت 

الباحثني والأوروبيني م�صمى طريق احلرير ن�صبة اإیل احلرير ال�صينى، الذى كان يعد اأنف�ص 

م�صاران  ال�صني  من  املتجهة  احلرير  لطرق  وكان  الطرق،  هذه  على  التجار  ينقلها  �صلعة 

رئي�صيان: اأحدهما �صمایل وهو طريق احلرير الربى الذى يبداأ فى ال�صني وينتهى باأوروبا 

ا ببالد اآ�صيا الو�صطى والأنا�صول حتى ينتهى اإیل اأنطاكيا على ال�صاطئ ال�صرقى للبحر  مارًّ

ا اإیل اإ�صبانيا وبالد اأوروبا 
ً
ا اإیل �صاحل اإيطاليا منها ي�صتمر بر

ً
املتو�صط حيث يوا�صل بحر

الغربية، والآخر جنوبى وهو طريق احلرير البحرى الذى يبداأ من ميناء كانتون بال�صني، 

ويعرب بحر ال�صني ثم يلتف حول �صواحل �صبه القارة الهندية ليدخل فى البحار املحيطة 

العربى  اخلليج  مياه  فى  �صماًل  يتجه  اأحدهما  فرعني  اإیل  يتفرع  حيث  العربية  باجلزيرة 

اليمن  �صواحل  اإیل  يتجه غربًا  اآخر  وفرع  النهرين،  ما بني  فار�ص وبالد  اإیل بالد  لي�صل 

واحلب�صة ثم ي�صلك البحر الأحمر لي�صل اإیل �صواحل احلجاز ودول حو�ص البحر الأبي�ص 

اإیل جانب  تنتقل  كانت  الطرق  هذه  وعلى  اأفريقيا،  و�صمال  اأوروبا  فى  الواقعة  املتو�صط 

عن  والباحثني  واملغامرين،  واملكت�صفني،  والرحالة،  الدعاة،  واأفكار  الثقافات،  الب�صائع 

احلقيقة، ولذلك فاإن طرق احلرير هى فى حقيقتها طرق التجارة الدولية واحلوار احل�صارى 

بني ال�صعوب.

اأى فى الفرتة التى كانت فيها مدينة نار عا�صمة لليابان فى ذلك الوقت. -0- 

الباغودة pagoda --- معبد بوذى يتميز بربجه املتعدد الأدوار.
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 --- P. Kornickli, The book in Japan: a cultural history from the beginnings 
 to nineteenth century, Honolulu, -00-, p.--4

انظراأي�ًصا:

D. C. Mcmurtrie, The book: the story of printing & bookmaking, London, 

-960, p.85.

. عن  هرنى جون مارتان، »ن�صاأة الطباعة فى الغرب«، فى: تاريخ الكتابة، �ص345 - -35 -3-

ن�صاأة الطباعة متت ال�صتعانة باملراجع التالية:

Natalie Zemon Davis, Printing and the people, society and culture in 
early modern France, Stanford, -9-5.

Jack Goody, The logic of writing and the organization of society, 
Cambridge, -986.

Brian Stock, The implications of literacy, Princeton, -983.

الأرناوؤط،  م.  حممد  ترجمة  الثانى،  الق�صم  الكتاب،  تاريخ  �صتيتفيت�ص،  األك�صندر  -4- 

�صل�صلة عامل املعرفة، العدد )0--( املجل�ص الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

�ص49-.

. األك�صندر �صتيتفيت�ص، تاريخ الكتاب، الق�صم الثانى، �ص 50- -5-

�صعبان خليفة، »اخرتاع الطباعة باحلروف املتحركة«، جملة الكتاب والن�صر، املجلد الأول،  -6- 

العدد الأول: املجل�ص الأعلى للثقافة، فرباير، -00-، �ص5.

�صعبان عبد العزيز خليفة، دائرة املعارف العربية فى علوم الكتب واملكتبات واملعارف،  --- 

املجلد الأول، الدار امل�صرية اللبنانية، طبعة اأویل، 998-، القاهرة، �ص-.

. �صعبان خليفة، »اخرتاع الطباعة«، �ص9 -8-

. األك�صندر �صتيتفيت�ص، تاريخ الكتاب، الق�صم الثانى، �ص 83 -9-

. األك�صندر �صتيتفيت�ص، تاريخ الكتاب، الق�صم الثانى، �ص 86 -0-
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الوقت  حتى  --- -- القرن  منذ  والإن�صان  التكنولوجيا  و�صلطة،  قوة  الآلة  بوكانان،  اإيه.  اآر. 

احلا�صر، ترجمة �صوقى جالل، عامل املعرفة )59-( الكويت، 000-، �ص93-.

. األك�صندر �صتيتفيت�ص، تاريخ الكتاب، الق�صم الثانى، �ص 89 - 90 ---

بداأت  التى  وهى   -3- Cyril �صرييل  البيزنطى  املبعوث  اإیل  ن�صبة  ال�صرييلية،  احلـروف 

ت�صتعمل اللغات ال�صالفية منذ القرن التا�صع امليالدى اإیل جانب احلروف اجلالجوليتية 

ـ وهى ل تزال ت�صتعمل اإیل اليوم فى كتابة بع�ص اللغات ال�صالفية )الرو�صية، البلغارية، 

ال�صربية...الخ(، بينما تكتب بع�ص اللغات ال�صالفية الأخرى باحلروف الالتينية.

. األك�صندر �صتيتفيت�ص، تاريخ الكتاب، الق�صم الثانى، �ص --- -4-

-5- .Kornickli, The book in Japan, p.89 

 ، -6- -89 عدد  الفي�صل،  جملة  اأوروبا«،  فى  العربية  الطباعة  »ن�صاأة  فكرى،  همام  حممـد 

�صبتمرب/اأكتوبر 000-، �ص50.

. حممد همام فكرى، »ن�صاأة الطباعة العربية«، �ص -5 ---

. حممد همام فكرى، »ن�صاأة الطباعة العربية«، �ص -5 -8-

. حممد همام فكرى، »ن�صاأة الطباعة العربية«، �ص -5 -9-

. حممد همام فكرى، »ن�صاأة الطباعة العربية«، �ص -5 -30

الثقافى  املحيط  تطور  ال�صام:  وبالد  ا�صتانبول  يف  العربية  الطباعة  بداية  قدورة،  وحيد  3-- 

)06--م - -8--م(، )الريا�ص، 993-(، �ص 8-.

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -3 --3

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 34-33 -33

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 35 -34
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. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 35 -35

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 8- -36

ظبي،  )اأبو  العربية،  الطباعة  تاريخ  يف:  اأوروبا«،  يف  العربية  »الطباعة  ال�صامرائي،  قا�صم،  3-- 

996-(، �ص 56.

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 9- -38

عليها  امل�صرفة  واجلهة  ومكانها  تاريخها،  حتديد  يف  الغمو�ص  يلفها  الأویل  الطبعة  وكانت  39- 

وم�صريها، فقيل يف تاريخ طبعها: اإنه كان يف عام 499-م، وقيل: عام 508-م، وقيل: عام 

8-5-م، وقيل:عام 530-م، وقيل: عام 538-م، اأي اأن هذه الن�صخة طبعت يف الفرتة ما بني 

د.اأما مكان الطبع فاختلف فيه اأي�ًصا: فقيل:  499-م و 538-م، دون التفاق على تاريخ حمدَّ

يف البندقية. وقيل: يف روما. وكذلك امل�صرف على طبعه قيل: باغنني، وقيل: بافاين، وقيل: 

باجانيني، ورغم ما يرتدد من �صك حول اكت�صاف ن�صخة من هذه الطبعة يف مكتبة الدير 

الفرن�ص�صكاين القدي�ص ميخائيل بالبندقية على يد اأجنيال نيوفو Angela Novo، وذلك 

 IL corano Arabo بعنوان La Bibliofila يف درا�صة ن�صرتها عام -98-م يف دورية

ritravato، ترجمة يف العدد املزدوج 53 ، 54 من املجلة التاريخية املغربية عام 989-م، 
اإل اأن هناك اتفاًقا على اأن هذه الطبعة اأتلفت باأمر من البابا، واإذا كان هناك من الباحثني من 

يرجع �صبب اإتالفها اإیل رداءة طباعتها، وعدم تقيدها بالر�صم ال�صحيح للم�صحف، ح�صب 

ما اتفق عليه علماء امل�صلمني، مما جعل امل�صلمني يحجمون عن اقتنائها، اإل اأن تدخل البابا 

واأمره باإتالفها يوحي باأن هناك دافًعا دينًيا اأي�ًصا وراء اإتالف هذه الطبعة. انظر: يحيى حممود 

جنيد، »تاريخ طباعة القراآن الكرمي باللغة العربية يف اأوربا يف القرنني ال�صاد�ص ع�صر وال�صابع 

ع�صر امليالديني«،  جملة عامل الكتب، م5-، عدد 5 الربيعان )5-4-هـ، �صبتمرب-اأكتوبر 

994-م(، �ص 5-5-5-6.

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 30 -40
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. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 38 --4

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -4 --4

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 44 -43

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 45 -44

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 46 -45

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -4 -46

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -5 --4

. حممد همام فكرى، ن�صاأة الطباعة العربية، �ص -6 -48

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -53-5 -49

انظر كذلك:   . 50- 50-48 ال�صام،  وبالد  ا�صتانبول  العربية يف  الطباعة  بداية  قدورة،  وحيد 

�صبحي ال�صالح، مباحث يف علوم القراآن، بريوت، 990-، 99؛ غامن قدوري احلمد، ر�صم 

امل�صحف درا�صة لغوية تاريخية، بغداد، -98-، �ص -603-60.

. حممد همام فكرى، ن�صاأة الطباعة العربية، �ص -6 --5

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 54-53 --5

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 55-54 -53

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 56، 59 -54

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 85 -55

نزهت �صليم، تاريخ الطباعة فى تركيا، ترجمة �صهيل �صابان، مكتبة امللك فهد الوطنية،  56- 

الريا�ص، 993-، �ص9.

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -- --5
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. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 04- -58

. خليل �صابات، تاريخ الطبـاعة فى امل�صـرق العربى، دار املعارف، 966-، �ص3- -59

وحيد قدورة، اأوائل املطبوعات العربية فى تركيا وبالد ال�صام، ندوة تاريخ الطباعة العربية،  60- 

اأبو ظبى، 995-، �ص3--.

من يهود تركيا، كان مدر�ًصا له مكانته فى جامعة ا�صتانبول، وقد اأ�صدر كتابه املذكور فى  6-- 

ا�صـتانبول عام 8-9-، انظر: نزهت �صـليم، تاريخ الطبـاعة فى الـ�صرق، �ص9-.

. نزهت �صليم، تاريخ الطباعة فى تركيا، �ص9- - 0- --6

)الريا�ص،  ومطبوعاته،  العربية  املطبعة  اإن�صاء  متفرقة وجهوده يف  اإبراهيم  �صابان،  �صهيل  63- 

995-(، �ص 3--4-.

عام  ولد  اأنه  قدورة  وحيد  يذكر  حني  يف  م،  64- -6-0 عام  ولد  اأنه  امل�صادر  بع�ص  تذكر 

5-6-م.

ا. هي مدينة كلوج، وتقع يف �صمال غرب رومانيا حاليًّ 65- 

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -6- -66

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -6- --6

ال�صدر الأعظم اإبراهيم با�صا داماد: ولد اإبراهيم با�صا داماد يف 3-0- هـ/ --6- -68 م وتوفى 

مقتوًل اإثر ثورة الإنك�صارية يف 43--هـ/30--م. يعترب اإبراهيم با�صا اأحد خمططي »�صيا�صة 

ال�صالم« التي انتهجها الباب العايل اإذ اإنه افتتح وزارته بتوقيع اتفاقية �صالم يف ذلك الوقت 

والتي عقدها يف 30--هـ/ 8---م مع النم�صا والبندقية. كر�ص اإبراهيم با�صا داماد جهده 

لإعادة بناء القت�صاد واجلي�ص، وعمل على اإدخال حركة جديدة يف جمال الثقافة؛ فاأ�ص�ص 

ا لرتجمة املوؤلفات املهمة 
ً
اأول مكتبة عمومية وكون جلنة تتكون من خم�صة وع�صرين عاملـ

من العربية واليونانية اإیل اللغة الرتكية العثمانية. كما اأنه تابع با�صتمرار الن�صاط العلمي 
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.)Journal des savants( باأوروبا من خالل جملة العلماء

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 63- -69

. �صهيل �صابان، اإبراهيم متفرقة، �ص 45 - 46 -0-

اأي اأمر �صلطاين. --- 

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 64- ---

 . �صهيل �صابان، اإبراهيم متفرقة، �ص -- -3-

. �صهيل �صابان، اإبراهيم متفرقة، �ص 8- -4-

. انظر اأي�ًصا: وحيد قدورة، »اأوائل املطبوعات العربية يف  �صهيل �صابان، اإبراهيم متفرقة، 48 -5-

تركيا وبالد ال�صام«، يف: ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التا�صع ع�صر )اأبو 

ظبي، 996-(، �ص 50-.

 ، -6- 4- 993-م، �ص38،  9-9-م، الريا�ص،   - ---9 �صليم نزهت، تاريخ الطباعة يف تركيا 

.5- ،49

الريا�ص،  ومطبوعاته،  العربية  املطبعة  اإن�صاء  يف  وجهوده  متفرقة  اإبراهيم  �صابان،  �صهيل  --- 

995-، �ص 56--5.

م. ي�صم املجلد الأول من هذا  معجم »وان قويل« - رجب عام -4--هـ/ -3 يناير 9--- -8-

القامو�ص ال�صخم 666 �صفحة. واملجلد الثاين 56- �صفحة. وهو ترجمة ل�صحاح اجلوهري. 

�صنة393هـ/-00-م،   املتوفى  الفارابي«  اجلوهري  بن حماد  اإ�صماعيل  ن�صر  »اأبي  لالإمام 

على  مفتًيا  كان  الذي  قويل،  بوان  امللقب  اأفندي  بها حممد  قام  الرتكية  الرتجمة  وهذه 

مغني�صا، ثم تويف عقب توليه الق�صاء باملدينة املنورة. اأما اأهم �صبب يف اختيار »وان قويل« 

ا قيًما يف ذلك العهد، ثم اإن حجمه كان اأدعى لن�صره. ول�صك  )للطباعة(، كونه قامو�ًصا لغويًّ

اأن الكتاب لقي اإقباًل كبرًيا. انظر: �صليم نزهت، تاريخ الطباعة يف تركيا، �ص 49.
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. �صهيل �صابان، اإبراهيم متفرقة، �ص -5- - 59- -9-

. �صهيل �صابان، اإبراهيم متفرقة، �ص 60- - 63- -80

جورج عطية، الكتاب يف العامل الإ�صالمي.. الكلمة املكتوبة كو�صيلة لالت�صال يف منطقة  8-- 

ال�صرق الأو�صط، عامل املعرفة -9-، )الكويت، اأكتوبر 003-(، �ص 90-.

. جورج عطية، الكتاب يف العامل الإ�صالمي، �ص -9- --8

. جورج عطية، الكتاب يف العامل الإ�صالمي، �ص 93- -83

 ،) حمد بن عبداهلل احلماد، مطبعة اجلوائب ن�صاأتها، تاريخها، مطبوعاتها، )الريا�ص، -00- -84

�ص 5-.

. حمد احلماد، مطبعة اجلوائب، �ص -- -85

. حمد احلماد، مطبعة اجلوائب، �ص -- - 3- -86

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 49- - -5- --8

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 9- -88

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 80 -89

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -8 -90

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 0-- --9

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 0-- --9

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص --- -93

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص --- - 3-- -94

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 6-- -95

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص --- -96
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الأفالق اأو الأفالج ت�صكل مع البغدان دولة رومانيا اليوم. ولها عالقات وثيقة مع كني�صة  9-- 

حلب ال�صرقية. وقد زارها يف القدمي كثري من البطاركة امللكيني الإنطاكيني. انظر: �صهيل 

العربي،  الرتاث  جملة  العربية،  املطابع  واأویل  العربية  الثقافة  عا�صمة  حلب  املالذي، 

)دم�صق، 006-(، العدد 03-. 

، وكان �صديد الهتمام بحالة رعاية الكن�صية امللكية، يزودهم  اأ�صبح اأمريا عليها عام 688- -98

بكتب ال�صالة املختلفة التي كانوا بحاجة اإليها للقيام بر�صالتهم الدينية على الوجه الأكمل. 

انظر:)خليل �صابات، تاريخ الطباعة يف امل�صرق العربي، )القاهرة، 958-(، �ص 93.

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 9-- - 80- -99

اإیل  الّدبا�ص  و�صول  عام  وهو  م،  -00- -698 بعام  الب�صتاين  بطر�ص  فيحدده  تاأ�صي�صها  فاأّما 

التاريخ ل يتناق�ص مع ما ذكره  -0--م، وهذا  اأّنه مت يف عام  اآخرون  بوخار�صت. ويذكر 

ويتفق  الثامن ع�صر،  القرن  الأول من  الع�صر  املطبعة يف  اإن�صاء  �صيخو عن  لوي�ص  الأب 

مع ما اأورده جورجي زيدان عن اأّن اأحد املحامني بحلب كان بحوزته ن�صخة من كتاب 

باليونانية والعربية مطبوع فيها عا-0--م،  فحني يذكر خليل �صابات اأّن اإن�صاءها كان يف 

عام 06--، ولعّله ي�صتند يف ذلك اإیل �صدور اأول كتاب لها وهو )املزامري( يف هذا العام. 

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 83- - 84- --0-

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -9- - 93- --0-

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -0- -03-

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -0- - 03- -04-

عرف بالزاخر لوفرة علمه، كرثة مواهبه، حيث كان يحذق عدة �صناعات مثل ال�صياغة،  -05- 

والت�صوير،  انظر: وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 46-، 

حا�صية رقم -0-.
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الكتاب  ترجمة  ويف  الدينية،  الكتب  مراجعة  يف  �صاهم  كرمي،  الكرمي  عبد  تلميذ  هو  -06- 

انظر: وحيد  الدينية.  امل�صائل  التعليم ويف  له خربة كبرية يف جمال  امل�صيحي،  املقد�ص 

قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 46-، حا�صية رقم 08-.

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 0-- --0-

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص --- - 3-- -08-

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 9-- -09-

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص --- -0--

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص 30- - -3- ----

. وحيد قدورة، بداية الطباعة العربية يف ا�صتانبول وبالد ال�صام، �ص -3- ----

، غداة اليوم الذى قررت  يبداأ التقومي اجلمهورى )للثورة الفرن�صية( فى -- �صبتمرب عام -9-- -3--

فيه اجلمعية الوطنية اإلغاء امللكية فى فرن�صا، وفيه تنق�صم ال�صنة اإیل اثنى ع�صر �صهًرا، فى كل 

 Vendemiare, Brumaire, Frimaire, Nivoise, Pguvoise, :منها ثالثون يوًما، وهى

Ventose, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor ويلحق 

بنهاية ال�صهر الثانى ع�صر تكملة، وهى اأيام الن�صئ، مدتها خم�صة اأيام لل�صنة الب�صيطة، 

و�صتة لل�صنة الكبي�صة.

ا  لتفوقه، كان �صحفيًّّ ، تفوق فى درا�صته ومنح جوائز عديدة  --4- ---6 باري�ص عام  ولد فى 

حمرتًفا، وقد مكنته معرفته باللغة العربية و�صئون ال�صرق وتاريخه اإیل جانب درا�صته لفن 

الطباعة من اختياره �صمن احلملة الفرن�صية على م�صر.

 -115 R. Canivet, «L’imprenerie de l’expedition d’Egypte», Bulletin de

l’Institut Egyptien, Serie V, Tome III, p.-
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 ، اإبراهيم عبده، تاريخ الطباعة وال�صحافة فى م�صر خالل احلملة الفرن�صية 98--ـ-80- -6--

مكتبة الآداب، 949-، �ص36.

. اإبراهيم عبده، تاريخ ال�صحافة فى عهد احلملة الفرن�صية، �ص-3 ----

medino  اأو medin -8-- هى اأ�صغر عملة م�صرية فى حجم العملة الفرن�صية ذات اخلم�صة 

وع�صرين �صنتيمرًتا ولكنها اأقل منها �صمًكا، وطولها ن�صف قطرها خم�صة ع�صر ملليمرًتا 

وتزن 3- دراخمة اأو 6-.-- جرام من الف�صة، يحمل اأحد جانبيها ا�صمها فقط اأو ا�صم 

ال�صلطان ويحمل اجلانب الآخر »�صرب فى م�صر« وال�صنة التى �صربت فيها.

. اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، الهيئة العامة للمطابع الأمريية، 953-، �ص-- - 35 -9--

م. الوقائع امل�صرية، العدد 30 ال�صادر فى اآخر جمادى الأولـى �صـنة 44--هـ/8-9- -0--

. اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص38 ----

حول ن�صاأة حى بولق وتطوره العمرانى انظر: ---- 

 Nelly Hanna, An urban history of bulaq in the Mameluk and Ottoman
periods, Cairo,-983

.-0  - �صعاد ماهر، القاهرة القدمية واأحياوؤها، املكتبة الثقافية )0-(، -96-، �ص 68 

اأندريه رميون، القاهرة تاريخ حا�صرة، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر للدرا�صات، 993-، 

.-4-  - �ص 44- 

. اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص66 -3--

. --4- 34  - تاريخ الهيئة العامة ل�صئون املطابع الأمريية، القاهرة، 995-، �ص 33 

. --5- 36  - تاريخ الهيئة العامة ل�صئون املطابع الأمريية، �ص 35 

�صنة  م�صر  اإیل  عاد  ثم  والبحرية،  احلربية  الفنون  لإتقان   --6- -8-9 �صنة  علي  اأر�صله حممد 

0-8-م، وكان عثمان نور الدين م�صغوفا بالعلم، فنزل منزلة �صامية لدى جومار امل�صرف 

على ن�صر اأعمال املعهد امل�صري، وملا عاد اإیل م�صر اأقنع حممد على بزيادة عدد البعثات 
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اإیل فرن�صا، انظر: )عمر طو�صون، البعثات العلمية فى عهد حممد على ثم فى عهـدى 

عبا�ص الأول و�صـعيد، مطبعة �صالح الدين، الإ�صكندرية، 934-، �ص--(.

الع�صر  اأعظم خطاطى  �صنكالخ خرا�صانى من  يعد اخلطاط  �صنكالخ خر�صانى:  املريزا  ---- 

القاجارى فى القرن 3-هـ/9-م الذى حظى ب�صهرة وا�صعة فى العامل الإ�صالمى، ا�صمه 

الأ�صلى »حممد على البجنوردى« لقب نف�صه با�صم �صنكالخ وهى كلمة فار�صية تعنى 

احلجر، وهى ينتمى لإحدى قرى خرا�صان، وكان فى بداية اأمره دروي�ًصا عازًفا عن الدنيا، 

ثم تعلم اخلطوط وبرع فى خط التعليق، وقد ا�صتقدمه حممد على اإیل م�صر للعمل فى 

اأن حممد  --8-م، وهو  اإیل م�صر بعام  تاريخ قدومه  العزاوى  خدمته، وقد حدد عبا�ص 

على قد �صمع عن �صهرة هذا اخلطاط وبراعته فا�صتقدمه مع غريه من م�صاهري اخلطاطني 

لال�صتعانة بهم فى زخرفة عمائره باخلطوط املختلفة، وقد ذكر �صاحب املخطوط امل�صار اإليه 

ق�صة ح�صور �صنكالخ اإیل م�صر، وهى اأن حممد على طلب من �صلطان دولة اإيران خطاًطا 

اإليه املريزا �صنكالخ للياقته وح�صن خطه، ومن بواكري الأعمال التى كلف بها  فاأر�صل 

�صنكالخ فى م�صر كتابة احلروف بخطه اجلميل، مبطبعة بولق عقب افتتاحها فى �صنة 

--8-م، ومن اجلدير بالذكر اأن هذه احلروف قد طبع بها ديوان حميى الدين بن عربي، 

ول نعرف على وجه التحديد تاريخ مغادرة �صنكالخ م�صر ب�صفة نهائية غري اأن اآخر ما 

854-م، مما يعنى اأنه قد   - و�صلنا من اأعماله الفنية يرجع تاريخه اإیل عام 0---هـ/853- 

عا�ص فى م�صر فرتة تزيد على اثنني وثالثني عاًما على اأقل تقدير، وكانت وفاة �صنكالخ 

وع�صرين  مائة  من  يقرب  ما  عا�ص  قد  اأنه  من  الرغم  وعلى  89--هـ/--8-م،  عام  فى 

اأهم  ومن  العثمانية،  البالد  فى  ال�صياحة  فى  حياته  اأغلب  واأم�صى  يتزوج  فاإنه مل  عاًما 

فى  فى جزءين كبريين  الف�صالء« طبع  »امتحان  بـ  امل�صمى  اخلطاطني«  »تذكرة  موؤلفاته 

95--هـ/8-8-م، انظر: )حممد عبد  -9--هـ/4-8-م، وطبع مرة اأخرى فى عام  عام 

احلفيظ، دور اجلاليات الأجنبية والعربية فى م�صر فى القرنني الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر، 

.)396  - ر�صالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 000-، �ص 383 
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. اآر. ج. راندال، فن الطباعة، --9-، املطبعة الأمريية، �ص- -8--

الطبع باحلجر )ليثوجراف( يعمل بوا�صطة األواح من احلجر اأو الزنك، اإلخ، ونق�ص الت�صميم  --9- 

املطلوب طبعه بوا�صطة حرب دهنى على �صطح من احلجر ذى نعومة ومتانة خا�صة، تل�صق 

�ص احلجر بعد ذلك لتاأثري حام�ص خمفف ليجعل 
ًَّ
اخلطوط وجتف على �صطح احلجر ثم يعر

يبلل  ثم  املعر�ص  ال�صطح  فيعمق  احلجر  احلام�ص  ياأكل  نف�صه  الوقت  وفى  �صلًبا،  احلرب 

احلجر باملاء فاجلزء املعر�ص ميت�ص املاء، وبعد هذا ين�صر احلرب على احلجر بوا�صطة ا�صطوانة 

فتح�صل عك�ص النتيجة لأن اجلزء املبلل يطرد احلرب الدهنى، وبالعك�ص فاخلطوط جتتذب 

فاإن  ولذا  عليه،  الطبع  املراد  ال�صطح  اإیل  احلرب  ينتقل  ال�صغط  وبا�صتعمال  وحتفظه  احلرب 

�صطح احلجر يقع عليه قوة على جميع اأجزائه.

واإمكانية  الغائرة وامل�صطحات،  الطباعة  التقنيات احلديثة فى  ال�صالم،  نبيل عبد  حممد  -30- 

املزاوجة بينهما، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، اإ�صراف دكتور حممد على حممود خاطر، 

دكتور اأحمد رجب �صقر، كلية الفنون اجلميلة، جامعة املنيا، 005-، �ص 8-.

. حممد نبيل عبد ال�صالم، التقنيات احلديثة فى الطباعة الغائرة وامل�صطحات، �ص 8- --3-

. حممد نبيل عبد ال�صالم، التقنيات احلديثة فى الطباعة الغائرة وامل�صطحات، �ص 8- --3-

. حممد نبيل عبد ال�صالم، التقنيات احلديثة فى الطباعة الغائرة وامل�صطحات، �ص 9- -33-

. حممد نبيل عبد ال�صالم، التقنيات احلديثة فى الطباعة الغائرة وامل�صطحات، �ص 9- -34-

، وفى �صن الثالثة  ولد اأومتار فى مدينة اإيزجن التى تقع على نهر اإينز فى اأملانيا عام 854- -35-

ع�صرة ظهرت موهبته فى الفنون امليكانيكية عندما قام باإ�صالح برح �صاعة الكني�صة فى 

بلدته، فى عام --8- هاجر اإیل الوليات املتحدة، وفى عام -88- و�صع الت�صميم الأول 

لالآلة اللينوتيب حتى و�صل اإیل الت�صميم احلایل فى عام 886-م.

. اآر. ج. راندال، فن الطباعة، �ص 93 -36-
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. اآر. ج. راندال، فن الطباعة، �ص 5 --3-

 . اآر. ج. راندال، فن الطباعة، �ص 6 -38-

. اآر. ج. راندال، فن الطباعة، �ص - -39-

. -40- -5  - اآر. ج. راندال، فن الطباعة، �ص 4- 

. -4-- 88  - اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص -8 

م، وكان  يعود ابتكار هذا اخلط اإیل القرن 5هـ/--م، واأخذ يتطور خالل القرن -هـ/3- --4-

من اأهم اخلطوط التى ن�صاأت فى فار�ص بعد الفتح الإ�صالمى »خط ال�صك�صته« كما ابتدع 

الفر�ص نوًعا اآخر من اخلط يعرف بخط التعليق وهو م�صتق من اخلطوط الرقعة والتوقيع 

والن�صخ، اأما الثالث من اأنواع اخلط الفار�صى فهو ما يعرف با�صم »الن�صتعليق« واأ�صله خط 

التعليق الذى ابتكره الإيرانيون فى القرن -هـ/3-م.

. -43- 89  - اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص 88 

 . اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص 90 -44-

حممد حممود الطناحى، اأوائل املطبوعات العربية فى م�صر، ندوة تاريخ الطباعة العربية،  -45- 

.3--  - اأبو ظبى، 995-، �ص --3 

. اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص 6-- -46-

 Perron a Mohl, «Lettre sur les Ecoles et l’imprimerie du Pasha  

d’Egypte» Journal Asiatique. Serie 4, Tome II, -843, p.5

. اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص --- --4-

. -48- -5-  - اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص50- 

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، )بريوت، 993-(، �ص 98 -49-

مها حممد لوؤي حامت ح�صني، الكتاب يف م�صر القدمية... درا�صة يف الببليوجرافيا التاريخية،  -50- 
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.-80 - ر�صالة دكتوراه، )جامعة الإ�صكندرية، 005-(، �ص --- 

. -5-- 88 - حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص -8 

. -5-- --3 - مها ح�صني، الكتاب يف م�صر القدمية، �ص --- 

. مها ح�صني، الكتاب يف م�صر القدمية، �ص 8-- -53-

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 90 -54-

. -55- 9- - حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 90 

. �صعبان عبد العزيز خليفة، الكتب واملكتبات يف الع�صور القدمية، )القاهرة، 996-(، �ص -- -56-

 -5-- Mohamed. A., Hussain, Origins of the book: Egypt’s contribution to the 

development of the book from papyrus to codex, New York, -9-0، p-8

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص -9 -58-

. -59- -4 - �صناعة الكتاب بني الأم�ص واليوم، د.م، )--9-(، �ص 3- 

. -60- -6 - �صناعة الكتاب بني الأم�ص واليوم، د.م، )--9-(، �ص 4- 

، انظر كذلك: حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، -9 --6-

Bernard Legras, Lire en Égypte d’Alexandrie à l’Islam, Paris, -00-, p-4 - 94.

. -6-- 99 - حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 98 

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 48- -63-

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 49- -64-

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 49- -65-

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 50- -66-

. -6-- -5- - حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص -5- 
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. -68- -53 - حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص -5- 

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 54- -69-

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، دم�صق، 989-، �ص 5 -0--

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 35 ----

. عبد ال�صتار احللوجي، املخطوط العربي، )جدة، 989-(، �ص -9 ----

. يحيى وهيب اجلبوري، الكتاب يف احل�صارة الإ�صالمية، )بريوت، 989-(، �ص -5- -3--

. --4- --8 - تاريخ الكتاب، �ص --- 

. عبد ال�صتار احللوجي، املخطوط العربي، �ص 93 -5--

. عبد ال�صتار احللوجي، املخطوط العربي، �ص 94 -6--

انظر كذلك: يحيى اجلبوري،   . ---- 98  -  96 العربي، �ص  ال�صتار احللوجي، املخطوط  عبد 

.-5- - الكتاب يف احل�صارة الإ�صالمية، �ص -5- 

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 50 -8--

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 53 -9--

. -80- 6- - يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 66 

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص --- --8-

. -8-- --5 - حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 4-- 

. فن�صنت بليدين، ت�صميم الكتاب واإنتاجه، القاهرة، 989-، �ص 6- -83-

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 5-- -84-

. حممد ماهر حمادة، الكتاب يف العامل، �ص 6-- -85-
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التحليلية،  الببليوجرافيا  يف  درا�صة  م�صر  يف  املطبوعات  اأوائل   ال�صيد،  حممود  جيهان  -86- 

.-5- - ر�صالة دكتوراه، جامعة الإ�صكندرية، 000-، �ص 6-- 

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص -3- --8-

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص -3- -88-

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 34- -89-

. -90- -53 - يحيى اجلبوري، الكتاب يف احل�صارة الإ�صالمية، �ص -5- 

. -9-- -36 - يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 35- 

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 36- --9-

. يوهن�ص بيدر�صن، الكتاب العربي منذ ن�صاأته حتى ع�صر الطباعة، �ص 35- -93-

. فن�صنت بليدين، ت�صميم الكتاب واإنتاجه، �ص 8-- -94-

. فن�صنت بليدين، ت�صميم الكتاب واإنتاجه، �ص 30- -95-

. -96- 39-  - حممد حممود الطناحى، اأوائل املطبوعات العربية فى م�صر، �ص 389 

. حممد حممود الطناحى، اأوائل املطبوعات العربية فى م�صر، �ص 359 --9-

عايدة اإبراهيم ن�صري، حركة ن�صر الكتب فى م�صر فى القرن التا�صع ع�صر، الهيئة امل�صرية  -98- 

العامة للكتاب، 994-، �ص 94-.

. -99- -9-  - عايدة اإبراهيم ن�صري، حركة ن�صر الكتب فى م�صر، �ص 3-- 

. عايدة اإبراهيم ن�صري، حركة ن�صر الكتب فى م�صر، �ص 5-- -00-

. -0-- 3--  - حممد حممود الطناحى، اأوائل املطبوعات العربية فى م�صر، �ص 358 

. عايدة اإبراهيم ن�صري، حركة ن�صر الكتب فى م�صر، �ص -4- --0-

. -03- 345  - اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص 334 
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. -04- --6  - عبد الرحمن زكى، اجلي�ص فى عهد حممد على، �ص --- 

. اأبو الفتوح ر�صوان، تاريخ مطبعة بولق، �ص 49- -05-

. عايدة اإبراهيم ن�صري، حركة ن�صر الكتب فى م�صر، �ص 53- -06-

جمال الدين ال�صيال، تاريخ الرتجمة واحلركة الثقافية يف ع�صر حممد علي، )القاهرة،  -0-- 

000-(، �ص 45.

)القاهرة،  عبا�ص،  رءوف  ترجمة  العثمانية،  م�صر  يف  الو�صطى  الطبقة  ثقافة  حنا،  نللي  -08- 

004-(، �ص 59-.

 . هرني-جون مارتان، »ن�صاأة الطباعة يف الغرب«، يف: تاريخ الكتابة يف العامل، -35--36 -09-

انظر كذلك:

Elizabeth L. Eisenstein, The printing Press as an agent of change, 
Cambridge, 2005, p43 - 163.

. نللي حنا، ثقافة الطبقة الو�صطي، �ص 60- -0--

. نللي حنا، ثقافة الطبقة الو�صطي، �ص 60- ----

. ---- --0 - عبد الرحمن الرافعي، ع�صر اإ�صماعيل، ج -، القاهرة، -00-، �ص -0- 

. يونان لبيب، م�صر املدنية... ف�صول يف الن�صاأة والتطور، القاهرة، 993-، �ص 5-- - 35- -3--

. اإبراهيم عبده، تطور ال�صحافة امل�صرية، �ص -5 -4--

. اإبراهيم عبده، تطور ال�صحافة امل�صرية، �ص 6-- -5--

. الهيئة العامة، �ص 63 -6--

. الهيئة العامة، �ص -49 ----

. الهيئة العامة، �ص 495 -8--

. الهيئة العامة، �ص 496 -9--
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اأواًل: امل�صادر

م. اجلربتى،-عجائب-االآثار-فى-الرتاجم-واالأخبار،-اأربعة-اأجزاء،-مطبعة-بوالق،-863----

ثانًيا: الوثائق الر�سمية:

دفرت-جمموع-ترتيبات-ووظائف-دار-الوثائق-امل�صرية. ---

دفاتر-جمل�س-امللكية،-دار-الوثائق-امل�صرية. ---

دفاتر-املعية،-دار-الوثائق-امل�صرية. 3--

ثالًثا: الر�سائل العلمية

التحليلية،- الببليوجرافيا- يف- درا�صة- م�صر- يف- املطبوعات- - اأوائل- ال�صيد،- جيهان-حممود- ---

ر�صالة-دكتوراه،-جامعة-االإ�صكندرية،-000-.

حممد-على-عبد-احلفيظ،-دور-اجلاليات-االأجنبية-والعربية-فى-م�صر-فى-القرنني-الثامن- ---

ع�صر-والتا�صع-ع�صر،-ر�صالة-دكتوراه،-كلية-االآثار،-جامعة-القاهرة،-000-م.

قائمة املراجع
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واإمكانية- وامل�صطحة،- الغائرة- الطباعة- فى- احلديثة- التقنيات- ال�صالم،- عبد- نبيل- حممد- 3--

املزاوجة-بينهما،-ر�صالة-ماج�صتري-غري-من�صورة،-اإ�صراف-دكتور-حممد-على-حممود-خاطر،-

دكتور-اأحمد-رجب-�صقر،-كلية-الفنون-اجلميلة،-جامعة-املنيا،-005-م.

مها-حممد-لوؤي-حامت-ح�صني،-الكتاب-يف-م�صر-القدمية...-درا�صة-يف-الببليوجرافيا-التاريخية،- 4--

ر�صالة-دكتوراه،-جامعة-االإ�صكندرية،-005-.

رابًعا: املراجع العربية

-، اإبراهيم-عبده،-تاريخ-الطباعة-وال�صحافة-فى-م�صر-خالل-عهد-احلملة-الفرن�صية-798-ـ-80----

مكتبة-االآداب،-949-م.

اإبراهيم-عبده،-تطور-ال�صحافة-امل�صرية-واأثرها-يف-النه�صتني-الفكرية-واالإجتماعية،-مكتبة- ---

االآداب،-القاهرة،-945-.

م. اأبو-الفتوح-ر�صوان،-تاريخ-مطبعة-بوالق،-الهيئة-العامة-للمطابع-االأمريية،-القاهرة-953---3

للدرا�صات- الن�صاأة-والتطور،-طيبة- ال�صلق،-تطور-م�صر-احلديثة..-ف�صول-فى- اأحمد-زكريا- 4--

والن�صر،-القاهرة،-993-م.

م. اأر.ج.-راندال،-فن-الطباعة،-املطبعة-االأمريية،-القاهرة،---9---5

تكنولوجيا- املتخ�ص�صة،- التكنولوجية- املعاجم- ر�صوان،- حممود- على- �صوقى،- اإ�صماعيل- 6--

الطباعة،-دار-ن�صر-ليبزج،-جمهورية-اأملانيا-الدميوقراطية،--98-م.

األك�صندر-�صتيت�صفيت�س،-تاريخ-الكتاب،-ترجمة-حممد-االأرناوؤط،-املجل�س-الوطنى-للثقافة- 7--

والفنون-واالآداب،-الكويت،-993-م.

دار- واأرقام،- حقائق- ال�صني- �صل�صلة- القدمية،- الع�صور- فى- ال�صينية- االأربعة- االخرتاعات- 8--

الن�صر-باللغات-االأجنبية،-بكني،-998-م.

اأنور-اجلندى،-تطور-ال�صحافة-العربية-فى-م�صر،-مطبعة-الر�صالة،-دون-تاريخ. 9--
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م. تاريخ-الهيئة-العامة-ل�صئون-املطابع-االأمريية،-القاهرة،-995---0-

م. تاريخ-الوقائع-امل�صرية-8---هـ/-94-م،-املطبعة-االأمريية-ببوالق،-القاهرة،--94-----

. جمال-الدين-ال�صيال،-تاريخ-الرتجمة-واحلركة-الثقافية-يف-ع�صر-حممد-علي،-القاهرة،-000-----

فى- لالت�صال- كو�صيلة- املكتوبة- الكلمة- االإ�صالمى..- العامل- فى- الكتاب- عطية،- جورج- -3--

منطقة-ال�صرق-االأو�صط،-عامل-املعرفة97-،-الكويت،-اأكتوبر-003-م.

م. حمد-بن-عبداهلل-احلماد،-مطبعة-اجلوائب-ن�صاأتها،-تاريخها،-مطبوعاتها،-الريا�س،--00---4-

م. خليل-�صابات،-تاريخ-الطباعة-فى-ال�صرق-العربى،-دار-املعارف،-996---5-

م. �صعاد-ماهر،-القاهرة-القدمية-واأحياوؤها،-املكتبة-الثقافية-)70(،-القاهرة،--96---6-

�صفند-دال،-توفيق-اإ�صكندر،-تاريخ-الكتاب-من-اأقدم-الع�صور-اإىل-الوقت-احلا�صر،-ترجمة- -7--

حممد-�صالح-الدين-حلمى،-وزارة-الرتبية-والتعليم-ق�صم-الرتجمة-االإدارة-العامة-للثقافة،-

طبعة-اأوىل،-958-م.

م. �صليم-نزهت،-تاريخ-الطباعة-فى-تركيا-9-7--م---9-9--م،-الريا�س،-993---8-

�صهيل-املالذى،-حلب-عا�صمة-الثقافة-العربية-واأوىل-املطابع-العربية،-جملة-الرتاث-العربى،- -9--

دم�س-006--م،-العدد-03-.

. �صهيل-�صابان،-اإبراهيم-متفرقة-وجهوده-فى-اإن�صاء-املطبعة-العربية-ومطبوعاته،-الريا�س،-995---0-

-م. �صعبان-عبدالعزيز-خليفة،-الكتب-واملكتبات-فى-الع�صور-القدمية،-القاهرة-996-----

-م. �صبحى-ال�صالح،-مباحث-فى-علوم-القراآن،-بريوت،-990-----

عايدة-اإبراهيم-ن�صري،-حركة-ن�صر-الكتب-فى-م�صر-فى-القرن-التا�صع-ع�صر،-الهيئة-امل�صرية- -3--

العامة-للكتاب،-القاهرة،-994-م.

م. عبد-الرحمن-الرافعي،-ع�صر-اإ�صماعيل-جزءان،-الهيئة-العامة-للكتاب،-القاهرة،--00---4-
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-م. عبدال�صتار-احللوجى،-املخطوط-العربى،-جدة،-989---5-

القرن- منت�صف- ن�صاأتها-على- منذ- العربية-فى-م�صر- ال�صحافة- ق�صة- اللطيف-حمزة،- عبد- -6--

الع�صرين،-القاهرة،-دار-الفكر-العربى،-985-.-

عمر-طو�صون،-البعثات-التعليمية-فى-عهد-حممد-على-ثم-فى-عهدى-عبا�س-االأول-و�صعيد،- -7--

مطبعة-�صالح-الدين،-االإ�صكندرية،-934-م.

عمر-طو�صون،-اجلي�س-امل�صرى-الربى-والبحرى-فى-عهد-حممد-على-با�صا،-االإ�صكندرية،- -8--

مطبعة-امل�صتقبل،-935-م.

. غامن-قدورى-احلمد،-ر�صم-امل�صحف-درا�صة-لغوية-تاريخية،-بغداد،--98---9-

-م. ف�صنت-بليدين،-ت�صميم-الكتاب-واإنتاجه،-القاهرة-989---30

م. قا�صم-ال�صامرائى،-الطباعة-العربية-فى-اأوروبا،-ندوة-تاريخ-الطباعة،-اأبو-ظبى،-995----3

حممد-�صيد-حممد،-حما�صرات-فى-الطباعة-والن�صر-والتوزيع،-دار-الثقافة-للطباعة-والن�صر. 3---

حممد-عبد-العزيز-مرزوق،-الفنون-الزخرفية-االإ�صالمية-فى-الع�صر-العثمانى،-الهيئة-العامة- 33--

للكتاب،-القاهرة-987-م.

والوثائق- املكتبات- ق�صم- مع- بالتعاون- املعلومات- خدمات- الهادي،- عبد- فتحى- حممد- 34--

واملعلومات-بكلية-االآداب-جامعة-القاهرة،-املكتبة-االأكادميية،-طبعة-اأوىل،-القاهرة--00-م.

-م. حممد-ماهر-حمادة،-الكتاب-فى-العامل،-بريوت،-993---35

حممد-حممود-الطناحى،-اأوائل-املطبوعات-العربية-فى-م�صر،-ندوة-تاريخ-الطباعة-العربية،- 36--

اأبو-ظبى،-995-م.

وحتليل،- تاريخ- ع�صر- التا�صع- القرن- فى- مب�صر- املطبوع- الكتاب- الطناحي،- حممد-حممود- 37--

كتاب-الهالل،-دار-الهالل،-القاهرة-996-.
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موري�س-اأبو-ال�صعد-ميخائيل،-الكتاب-حتريره-ون�صره،-مطبوعات-مكتبة-امللك-فهد-الوطنية،- 38--

طبعة-ثانية،-الريا�س-997-م.

اآن- اإ�صراف- حتت- الكتابة،- تاريخ- فى:- الو�صطى«،- الع�صور- فى- »الكتابة- باري�س،- مي�صيل- 39--

مارى-كري�صتان،-الن�صخة-العربية:-حترير-خالد-عزب،-مكتبة-االإ�صكندرية-005--م.

نزهت-�صليم،-تاريخ-الطباعة-فى-تركيا،-ترجمة-�صهيل-�صابان،-مكتبة-امللك-فهد-الوطنية،- 40--

الريا�س،-993-م.

هرنى---جون-مارتان.،-»ن�صاأة-الطباعة-فى-الغرب«،-فى:-تاريخ-الكتابة،-حتت-اإ�صراف-اآن- 4---

مارى-كري�صتان،-الن�صخة-العربية:-حترير-خالد-عزب،-مكتبة-االإ�صكندرية-005--م.

هرنى-جون-مارتان،-تاريخ-الكتابة-فى-العامل،-حتت-اإ�صراف-اآن-مارى-كري�صتان،-الن�صخة- 4---

العربية-حترير-خالد-عزب،-مكتبة-االإ�صكندرية،-005-م.

الثقافى- املحيط- تطور- ال�صام،- وبالد- ا�صتانبول- فى- العربية- الطباعة- بداية- قدورة،- وحيد- 43--

)706-ـ787-م(،-مكتبة-امللك-فهد-الوطنية،-الريا�س،-993-م.

وحيد-قدورة،-اأوائل-املطبوعات-العربية-فى-تركيا-وبالد-ال�صام،-ندوة-تاريخ-الطباعة-العربية،- 44--

اأبو-ظبى،-995-م.

القرنني- فى- اأوربا- فى- العربية- باللغة- الكرمي- القراآن- طباعة- »تاريخ- جنيد،- يحيى-حممود- 45--

الربيعان- -5 عدد- -،-5 م- الكتب،- عامل- امليالديني«،-جملة- ع�صر- وال�صابع- ع�صر- ال�صاد�س-

)5-4--هـ،-�صبتمرب---اأكتوتر-994-م-(.

-م. يحيى-وهيب-اجلبورى،-الكتاب-فى-احل�صارة-االإ�صالمية،-بريوت،-989---46

-م. يوهن�س-بيدر�صن،-الكتاب-العربى-منذ-ن�صاأته-حتى-ع�صر-ال�صباعة،-دم�صق،-989---47
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